
12 30 кастрычніка 2018 г.

№ 20 (218)

Зна ход каЗна ход ка

МО ХАЎ СКІЯ 
КУР ГА НЫ

Сё ле та экс пе ды цыя Го мель ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля Ру мян ца вых 

і Па ске ві чаў пра цяг ну ла вы ву чэн не ар хеа ла гіч ных 

пом ні каў X—XІ ста год дзяў у вёс цы Мо хаў 

Ло еў ска га ра ё на.

Бы лі вы ву ча ны два аб' ек ты — кур ган 104 і кур ган 83. 
У пер шым ад кры та па ха ван не, зроб ле нае па вод ле аб-
ра ду ін гу ма цыі ў яме. Там уда ло ся за фік са ваць сля ды
драў ля най кан струк цыі, у якой раз мя шчаў ся кас цяк. 
У ся рэд нім за паў нен ні ямы, у роз ных яе част ках, ад зна ча ны
аб лом кі кру га во га гарш ка дру гой па ло вы X — па чат ку 
XІ ста год дзя з таў ром у вы гля дзе пя ці ры са чак у кру зе. 
Так са ма ў па ха ван ні зной дзе ны жа лез ная пад ко ва па-
доб ная фі бу ла і се рыя брон за вых на кла дак, жа лез ны 
нож, спраж ка і, ве ра год на, жа лез ны бран за лет. Па вод ле
па пя рэд ніх вы сноў, мож на ка заць пра тое, што гэ та па-
ха ван не муж чы ны.

У пра цэ се рас чыст кі са мо га на сы пу так са ма бы лі 
зроб ле ны ці ка выя зна ход кі — ка вал кі кру га вой ке ра мі кі і 
брон за вы ар на мен та ва ны кру чок ад шый най грыў ні. Пры 
вы ву чэн ні раў чу коў кур га на ад зна ча ны ка вал кі кру га-
во га по су ду і кост кі жы вёл, якія тра пі лі ту ды ў пра цэ се 
па мі наль ных аб ра даў. Асаб лі вас цю кур га на з'яў ля ец ца 
на яў насць ям на га па ха ван ня ў драў ля най кан струк цыі. 
Па пя рэд не яно мо жа быць да та ва на кан цом X — па чат кам 
XІ ста год дзя. Што для пом ні ка з'яў ля ец ца ад крыц цём, бо 
да сле да ва ныя ра ней ям ныя па ха ван ні ў Мо ха ве да ту юц ца 
больш поз нім ча сам.

У дру гім кур га не да сле да ва на не каль кі па ха ван няў. 
Пер шае здзейс не на па вод ле аб ра ду крэ ма цыі, рэшт кі 
якой бы лі рас се я ны па ўсім на сы пе кур га на. Яшчэ ад-
на част ка бы ла скан цэнт ра ва на на паў ноч най ускра і не 
на сы пу ў плас це з цём на-шэ ра га пяс ку, на сы ча на га 
вуг лём і по пе лам. Тут бы лі ад кры ты ка вал кі кру га вой 
ке ра мі кі, цэ лы гар шчок з фраг мен та мі пе ра па ле ных 
кас цей, аб лом кі скро не вых коль цаў, шкля ныя ка ра лі і 
яшчэ адзін не вя лі кі кру га вы гар шчок, які быў зме шча-
ны ту ды на ўмыс на па бі тым. Ары ен ту ю чы ся на зна ход кі 
ке ра мі кі і ка ра ляў, па ха ван не ў кур га не мож на да та ваць 
X ста год дзем. На ўзроў ні ста ра жыт на га га ры зон ту ў 
цэнт ры кур га на так са ма да сле да ва на ўпуск ное ям нае 
па ха ван не. Пры ім ад кры та цэ лая кру га вая па су дзі на 
XІ ста год дзя і па яс ны пярс цё нак. Кур ган з'яў ля ец ца 
вель мі не звы чай ным з-за зна хо джан ня ў ім па ха ван-
няў роз на га ча су — X ста год дзя і, маг чы ма, ся рэ дзі ны 
XІ ста год дзя.

Ма тэ ры я лы, атры ма ныя пад час да сле да ван няў, пас ля 
ка ме раль най апра цоў кі і вы ву чэн ня бу дуць пе ра да дзе ны 
на па ста ян нае за хоў ван не ў фон ды му зея Го мель ска га 
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля.

Вар ва ра ГО МАН.

Вар та ад зна чыць, што 
двое вы пуск ні коў ка ле джа 
з'яў ля юц ца на род ны мі ар-
тыс та мі — гэ та Юрый Ан то-
наў і Аляк сандр Ці ха но віч. 
Сем ча ла век — за слу жа ныя
дзея чы куль ту ры Бе ла ру сі. 
У ка ле джы за кла дзе ны даў нія 
тра ды цыі вы со ка га му зыч-
на га пра фе сі я на ліз му. І кі-
раў ніц тва кра і ны са свай го 
бо ку пад трым лі вае іх, за-
бяс печ ва ю чы доб рую ма тэ-
ры яль на-тэх ніч ную ба зу. 
«Мы ма ем 400 му зыч ных 
ін стру мен таў, ся род якіх 
80 % — гэ та ін стру мен ты 
су свет на га ўзроў ню, — 
ка жа за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі, ды-

рэк тар Ма ла дзе чан ска-

га му зыч на га ка ле джа 

імя Агін ска га, ды ры жор 

сім фа ніч на га ар кест ра 

гэ тай уста но вы Ры гор 

СА РО КА. — Мы ма ем 
ін тэр нат, які раз мя шчае 
ўсіх запатрабаваных. Да 
та го ж май стэр ні для мас-
та коў. Ёсць і транс парт — 
гру за вая ма шы на, аў то-
бус. На ву чаль ны кор пус 
змя шчае 66 аў ды то рый, 
якія ад ра ман та ва ны па 
еў ра стан дар тах. На ша 
ма тэ ры яль ная ба за над звы-
чай ба га тая».

Пер шы на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня ідэа ла гіч най ра бо-

ты, куль ту ры і па спра вах 

мо ла дзі Мі набл вы кан ка-

ма Свят ла на БА РА НОК 
да ла сваю ацэн ку пра цы 
ка ле джа:

— Мы га на рым ся тым, 
што ў нас ёсць та кая аль-
ма-ма тар. Мно гія ўста но вы 
аду ка цыі і куль ту ры не абы-
хо дзяц ца без вы пуск ні коў 
Ма ла дзе чан ска га му зыч на-
га ка ле джа. Сён ня яго дып-
лом — сі но нім зна ка якас ці. 
Ён свед чыць і пра вы со кі 
ўзро вень пад рых тоў кі, і пра 
па вы шэн не ква лі фі ка цыі ў 

да лей шым — вя лі кі пра цэнт 
вы пуск ні коў па сту пае ў Ака-
дэ мію му зы кі і ў ін шыя на ву-
чаль ныя ўста но вы вы шэй-
шай сту пе ні. Та му ву чыц ца 
там прэ стыж на. На яў насць 
ін тэр на та — так са ма вя лі кі 
плюс. Па між ву чэб ным кор-
пу сам і ін тэр на там на ват 
ёсць пад зем ны пе ра ход — з 
ад на го ў дру гі мож на тра піць 
не вы хо дзя чы на ву лі цу; як 
і пе рай сці ў ву чэб ныя кла-

сы, дзе мож на зай мац ца 
са ма аду ка цы яй. Мі набл вы-
кан кам заў сё ды пад трым лі-
ваў і бу дзе пад трым лі ваць
ка ледж, на ча ле яко га ста іць 
та ле на ві ты кі раў нік, што
ства рае та кі пра ца здоль ны 
ка лек тыў.

«Му зыч ны тэ атр, ство ра-
ны на ба зе сім фа ніч на га ар-
кест ра, — гэ та, без умоў на, 
уні каль ная з'я ва, ана ла гаў
якой у на шай кра і не ня ма», — 
так са ма мяр куе Свят ла на
Ба ра нок.

Кам па зі тар, за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру-

сі, вы пуск нік Ма ла дзе чан-

ска га му зыч на га ка ле джа 

імя Агін ска га Алег ЕЛІ СЕ-

ЕН КАЎ рас ка заў пра сваё 

му зыч нае ста лен не ў гэ тай 
уста но ве:

— Ка ледж (а для мя не 
яшчэ ву чы лі шча) — гэ та 
тое мес ца, дзе я рос. Па мя-
таю пер шых вы клад чы каў,
якія пра ца ва лі там, ста я лі 
каля вы то каў, — усе за хап-
ля лі ся імі і ка за лі пра не ве-
ра год на вы со кую якасць вы-
кла дан ня (ся род зга да ных 
спе цы я ліс таў быў і мой баць-
ка). Тая ка ман да ацэнь ва ла 

ўсё па гам бург скім ра хун ку, 
у іх не бы ло ад чу ван ня ўлас-
най пра він цый нас ці — не. 
У іх бы ла му зы ка су свет на-
 га ўзроў ню, ад нос на яко га 
ацэнь ва лі ся бе, сваю ра бо ту 
і сту дэн таў. Ма гу ска заць, 
што гэ та да стат ко ва жорст-
кае, пра фе сій нае стаў лен-
не, якое я ад чу ваў на са бе. 
Ду маю, што та кі кры тэ рый 
у мно гім вы зна чыў век тар 
раз віц ця і рух уста но вы. 
А зор кай ся род сту дэн таў у 
той час быў... Ры гор Са ро ка! 
Не вы пад ко ва, што пла дом 
гэ та га пра фе сій на га ад бо-
ру стаў ця пе раш ні кі раў нік 
ка ле джа.

Пра фе сар Бе ла рус кай 

дзяр жаў най ака дэ міі му-

зы кі, вы пуск ні ца Му зыч-

на га ка ле жа імя Агін ска га 

Люд мі ла КО ЛАС на прэс-
кан фе рэн цыі, якая пра хо-
дзі ла ў прэс-цэнт ры До ма 
прэ сы, рас ка за ла, што яна 
вель мі ўдзяч на ка ле джу за 
тое, што там па-ра ней ша му 
пра цу юць яе вы клад чы кі, 
якія рых ту юць вель мі та ле-
на ві тых сту дэн таў. Ад зна-
чы ла так са ма, што ме на ві-
та з вы пуск ні коў ка ле джа ў 
да лей шым атрым лі ва ец ца 
пад рых та ваць най леп шых 
май строў, якія пас ля ро бяц-
ца лаў рэ а та мі роз ных кон-
кур саў, са ліс та мі Опер на га 
тэ ат ра.

— У пе да га гіч най пра цы я 
вель мі ца ню тых вы клад чы-
каў, якія ма юць сі выя ва ла сы, — 
воб раз на за ўва жыў Ры гор 

Са ро ка. — Бо на ват дып-
лом мож на сён ня на быць, 
а вось во пыт вы пра цоў-
ва ец ца з га да мі. Та му 
ка лі ча ла век мае аду ка-
цыю, та лент і зда роўе за-
ха ваў, ка лі ён та ле на ві ты, 
то я ка жу та кім спе цы я-
ліс там: «Па куль но гі вас 
сю ды ня суць, і па куль я 
кі рую ка ле джам, будзь це 
спа кой ныя, вы пра цяг ва-
е це пра ца ваць». Я лі чу, 
што ка лі на пе да га гіч ным 
са ве це ня ма «сі вых ва ла-
соў», то гэ та не пе да га гіч-
ны са вет, а дзі ця чы сад. 
Та му мы вель мі бе ра жом 
і тра ды цыі, і тых, хто з'яў-
ля ец ца іх нось бі та мі і мае 
жа дан не пе ра даць мо ла-
дзі.

Кам па зі тар, да цэнт Ака-

дэ міі мас тац тваў Бе ла ру сі 

Алег ЗА ЛЁТ НЕЎ пад рэ зю-
ма ваў:

«Та ко га ма ла дзёж на га 
тэ ат ра, які ство ра ны пры 
му зыч ным ка ле джы ў Ма ла-
дзеч не, вы, на пэў на, не па-
ба чы це ні дзе на пост са вец-
кай пра сто ры. Так, дзесь ці ў 
Гер ма ніі, на прык лад, мож на 
па ба чыць му ні цы паль ныя, 
паў ама тар скія опер ныя тэ-
ат ры — гэ та свед чыць пра 
тое, што ўзро вень куль ту ры 
да во лі вы со кі... Ма ла дзеч на 
па каз вае нам, якой па він на
быць куль ту ра ў на шай кра і -
не. Ка лі гэ та пад хо пяць ін-
 шыя, бу дзе цу доў на!»

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны

НЕ ПРА ВІН ЦЫЙ НЫ МІ 
МЕР КА МІ

Ма ла дзеч на пра цяг вае тра ды цыі Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га

У Мін скай воб лас ці стар та ваў уні каль ны пра ект «Мін-

шчы на дзі вос ная». Ён за пу шча ны ўпер шы ню і не мае 

ана ла гаў у Бе ла ру сі.

Сут насць яго ў тым, каб звяр нуць ува гу жы ха роў і 

гас цей на са ма быт насць тра ды цый, куль ту ры, уні-

каль насць мес цаў і аб' ек таў цэнт раль на га рэ гі ё на. 

Зда ва ла ся б, яны даў но зна ё мыя, але пры больш 

уваж лі вым па ды хо дзе да іх ад кры ва юц ца но выя фак-

ты і ці ка выя ста рон кі. Мін шчы не ёсць чым га на рыц ца. 

І най перш —людзь мі, якія што дзён най пра цай пра-

слаў ля юць свой край.

— У кож ны рэ гі ён воб лас ці пла ну ец ца вы езд прад стаў ні-
коў тэ ле ба чан ня, ра дыё, дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі, якія бу дуць су стра кац ца з жы ха ра мі, зна ё міц ца з гіс-
та рыч най, пры род най, куль тур най спад чы най, людзь мі, якія 

пра сла ві лі Мін шчы ну. Хтось ці з іх ужо ады шоў у ін шы свет, 
але аб іх па мя та юць. Нех та жы ве ў ін шых га ра дах і мяс ці нах, 
але на ра дзіў ся ме на ві та ў Мін скай воб лас ці. На прык лад, 
вя до мыя транс план то лаг Алег Ру мо і кар дыя хі рург Юрый 
Аст роў скі. Сён ня яны ра ту юць жыц ці лю дзей у Мін ску, але 
мы хо чам, каб усе ве да лі, што іх ма лая ра дзі ма — Мін шчы-
на, — рас ка за ла пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах

мо ла дзі Мінаблвыканкама Свят ла на БА РА НОК. — 
Мы да лі пад ра бяз ны анонс пра кож ны рэ гі ён у срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі. І ду маю, жур на ліс ты пас ля на вед ван ня іх змо-
гуць па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі з на шы мі жы ха ра мі.

У Бя рэ зін скім ра ё не ў цэнт ры ра мёст ваў ство ра ны му зей 
драў ля най лыж кі, дзе раз ме шча на звыш 150 экс па на таў, а 
ў два ры ўста но вы раз мяс ці лі 23-мет ро вы шэ дэўр — са мую 
вя лі кую лыж ку ў све це. Яе змай стра ваў мяс цо вы ўме лец 

Ці ка вае по бачЦі ка вае по бач МІН ШЧЫ НА

Не ўза ба ве Ма ла дзе чан скі му зыч ны ка ледж імя Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га 

ад зна чыць сваё 60-год дзе. На пя рэ дад ні зна ка вай да ты Мі набл вы кан кам 

па да рыў уста но ве ра яль «Стэй нвэй» — над звы чай каш тоў ны му зыч ны 

ін стру мент (та кія ж ра я лі ёсць у Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі і ў Ака дэ міі 

му зы кі). І гэ та шмат пра што свед чыць. Са праў ды, ма ла дзе чан скіх му зы каў 

ні як не на за веш мес тач ко вы мі. Хут чэй, на ад ва рот, ме на ві та яны, раў ня ю чы ся 

на най леп шыя су свет ныя ўзо ры, успа мі на ю чы пра сла ву та га зем ля ка, у го нар 

яко га на зва на ўста но ва, свед чаць пра тое, якім па ві нен быць уз ро вень му зы кі 

ў на шай кра і не.

Бу ды нак Ма ла дзе чан ска га му зыч на га ка ле джа імя Агін ска га.


