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Ім ёныІм ёны

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Доб рыя сэр цамДоб рыя сэр цам

«На дзея» іс нуе толь кі трэ ці год, але за 

гэ ты час лу ні нец кія ва лан цё ры па спе лі 

пра вес ці сот ні даб ра чын ных ак цый і ўба-

чыць ты ся чы ўсме шак тых, ка му да па маг лі. 

У атра дзе ўся го 25 ча ла век, за тое якіх! Гэ та 

са мыя ак тыў ныя і яр кія вуч ні 8—11 кла саў 

шко лы. Іх пад сва ім кры лом са бра ла пе-

да гог-ар га ні за тар Юлія Бо гуш — ку ра тар 

атра да.

— Мы пра цу ем па не каль кіх на прам ках. 

Га лоў ны — даб ра чын насць. Акра мя гэ та га, 

зай ма ем ся яшчэ і эка ла гіч ным ва лан цёр-

ствам, а так са ма пра соў ва ем ідэі зда ро ва га 

ла ду жыц ця, — рас каз вае Юлія. — Умоў на 

атрад мож на па дзя ліць на не каль кі не вя лі-

кіх груп, кож ная з якіх зай ма ец ца тым, што 

ёй блі жэй. На прык лад, хлоп цам і дзяў ча-

там з 10 «Б» па да ба ец ца экатэ ма. Яны ў 

нас звы чай на да гля да юць ле са пар ка вую 

зо ну, за ма ца ва ную за атра дам. Ін шыя кож-

ную трэ цюю су бо ту на вед ва юць адзі но ка га 

ве тэ ра на вай ны Пе ла гею Кан стан ці наў ну 

Крэ ме неў скую. Яна да на шых ва лан цё раў 

ужо так пры звы ча і ла ся, што лі чыць сва і мі 

«ўну ка мі».

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«На дзея» 
до рыць усмеш кі

ГЭ ТА — «СПРЫТ НАСЦЬ РУК І НІ Я КАЙ МА ГІІ»

Су час насць кі ну ла вы клік кла січ най 

му зы цы. Ча сы Ша пэ на, Бет хо ве на 

і Мо цар та прай шлі, і сён ня прад стаў ні коў 

гэ тай пра фе сіі ма ла хто ве дае, асаб лі ва 

з ама та раў «па псы». Ня гле дзя чы на 

гэ та, бе ла рус кую кла січ ную му зы ку 

пра цяг ва юць ства раць са праў ды 

апан та ныя, ся род іх — ма ла ды 

кам па зі тар і вы клад чык Кан стан цін 

ЯСЬ КОЎ, тво ры яко га мож на па чуць 

у не ка то рых спек так лях, фі лар ма ніч ных 

за лах і на ўлас ных аль бо мах аў та ра. 

Сё ле та ён стаў яшчэ і на ва та рам — 

пер шым у Бе ла ру сі па спра ба ваў свае 

сі лы ў па пу ляр най за мя жой му зыч най 

фор ме Composer іn resіdence.

— Кан стан цін, му зы ка ў якас ці пра фе сіі бы-

ла ва шым свя до мым вы ба рам?

— Мае баць кі яе вы кла да юць, та му ін ша га лё-

су, на пэў на, не бы ло. Хоць да апош ня га мо ман ту 

ў мя не бы лі пы тан ні, якую пра фе сію вы браць, але 

вы ра шыў, што трэ ба іс ці ме на ві та гэ тым шля хам. 

Я ву чыў ся ў Гро дзен скім му зыч ным ву чы лі шчы як 

пі я ніст, а па ра лель на вы ву чаў кам па зі цыю ў Ві та ля 

Ра дзі во на ва, да рэ чы, мне яна па да ба ец ца больш 

за вы ка нан не му зы кі: заў сё ды ба чыў тут шмат 

плю соў у вы гля дзе ўлас най твор час ці.

— Як лі чы це, у нас ра зу ме юць каш тоў насць 

ай чын най му зы кі?

— Сі ту а цыя ў нас та кая, што трэ ба пры ві ваць 

лю боў да яе. І ду маю, што спа чат ку вар та ра біць 

гэ та мэ та на кі ра ва на, каб пас ля пра цэс стаў на ту-

раль ным. Пе ра ка на ны, што ў пра гра ме кож на га 

ка лек ты ву па ві нен быць хоць не вя лі кі твор бе-

ла рус кай му зы кі, і не аба вяз ко ва ста ры, а ча сам 

прэм' ер ны. Не сак рэт, што ў дзяр жаў ных ка лек ты-

ваў ёсць план па кан цэр тах: мож на да даць ту ды і 

бе ла рус кую му зы ку — з та кіх кро каў па чы на ец ца 

па зна ван не ай чын най твор час ці. Лю боў у гэ тым 

сэн се — ад нос нае па няц це, а ка лі да па маг чы слу-

ха чу дай сці да бе ла рус кай му зы кі спа чат ку ды рэк-

тыў на, ужо праз 5-10 га доў вы ні кі бу дуць за ўваж-

ныя, а ай чын ныя тво ры пач нуць па зна ваць, яны 

бу дуць звык лы мі для ву ха. Бо як мож на лю біць 

ці не лю біць тое, да ча го не да кра на еш ся? У нас 

прос та не ве да юць, што бе ла рус кая му зы ка — 

вы дат ная, за раз яна вель мі роз ная і дак лад на не 

гор шая за за меж ную.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Кан стан цін ЯСЬ КОЎ: «ДА МА ЁЙ МУ ЗЫ КІ «ДА МА ЁЙ МУ ЗЫ КІ 
ТРЭ БА ДА КРА НУЦ ЦА»ТРЭ БА ДА КРА НУЦ ЦА»

«Для та го каб да па ма гаць ін шым, не па трэб на ні чо га, акра мя жа дан ня», — так 

лі чаць удзель ні кі ва лан цёр ска га атра да «На дзея» лу ні нец кай ся рэд няй шко лы 

№ 4. І да каз ва юць гэ та на ўлас ным пры кла дзе: па вы ні ках рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су БРСМ «Ва лан цёр го да — Доб рае Сэр ца» за мі ну лы год яны бы лі пе ра-

маг лі ў на мі на цыі «Най леп шы ва лан цёр скі атрад ся род вуч нёў скай мо ла дзі».

ЧА МУ ШМАТ ВЕ ДАЎ — 
НЕ СІ НО НІМ ПОС ПЕ ХУ?

— Ёсць вы клад чык і ёсць сту дэнт, на-

стаў нік і ву чань — і ад та го, як ар га ні за ва-

ны па між імі дыя лог, у вя лі кай сту пе ні за-

ле жыць вы нік, — тлу ма чыць рэк тар БДУ, 

док тар пе да га гіч ных на вук Анд рэй КА-

РОЛЬ, які і з'яў ля ец ца аў та рам кур са. — 

Сён ня, на жаль, аду ка цыя ўяў ляе са бой, 

хут чэй, ма на лог. Ка лі ка заць пра ха рак-

тар ста сун каў па між вы клад чы кам і сту-

дэн там, на стаў ні кам і вуч нем, то гэ та ёсць 

не што ін шае, як транс ля цыя пе да го гам 

са цы яль на адап та ва на га куль тур на-гіс та-

рыч на га до све ду сва ім вы ха ван цам без 

улі ку іх ін ды ві ду аль нас ці. Хоць на са мрэч 

до свед транс ля ваць нель га, ён па ві нен 

вы пра цоў вац ца аса біс та.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Пед са ветПед са вет

ЯК МА НА ЛОГ 
ПЕ РА ЎТВА РЫЦЬ 
У ДЫЯ ЛОГ?

Эў рыс тыч ныя 
за дан ні — 
су праць 

за штам па ва нас ці 
мыс лен ня

«У хо дзе ра бо ты ў мя не з'я ві ла ся аса цыя-

цыя, што я, як той ба рон Мюн хгаў зен, які 

ўзяў ся бе за ва ла сы і сам вы цяг нуў з ба-

ло та. Ча му з'я ві ла ся ме на ві та гэ та аса цы-

я цыя? На пэў на, та му, што я інакш па гля-

дзе ла на аду ка цый ны пра цэс».

«Кух ня твор ча га пра цэ су скла дан ня 

эў рыс тыч на га за дан ня да па маг ла мне 

рас крыц ца і пра ца ваць твор ча, па-ін ша-

му па гля дзець на звык лыя рэ чы, у рэш-

це рэшт пра ве рыць свае ве ды і ўмен не 

мыс ліць не стан дарт на. І яшчэ ўба чыць 

су вязь не толь кі з ву чэб най прак тыч най 

дзей нас цю, але і з паў ся дзён ным жыц-

цём. А гэ та, на пэў на, са мае га лоў нае».

І пер шая, і дру гая дум ка на ле жыць слу-

ха чам кур са «Ме то ды ка на ву чан ня праз 

ад крыц цё: як на ву чаць усіх па-роз на му, 

але ад ноль ка ва». Што ж пры му сі ла да-

рос лых і са ма да стат ко вых лю дзей зноў 

сес ці за пар ту?

Анд рэй Ка роль: «Сён няш нія сту дэн ты — гэ та заўт раш нія ме не джа ры, 
і яны па він ны быць крэ а тыў ны мі, гнут кі мі і ма біль ны мі...»


