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Ім ёныІм ёны

«Вы пад ко вас ці ў ма ім жыц ці не вы пад ко выя!» Акт ры са 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га му зыч на га 
тэ ат ра Ган на Бя ля е ва ідзе па жыц ці ме на ві та з та кім 
дэ ві зам. На ша су стрэ ча ад бы ла ся ў яго сце нах, та му 
ат мас фе ра бы ла не прос та ўтуль най, а па-са праўд на му 
твор чай. Зрэш ты, як і са ма на ша ге ра і ня — дып ла мант 
між на род на га кон кур су, ар тыст ка-ва ка ліст ка і не толь кі...

— Вы на ра дзі лі ся не ў Бе ла ру сі? Як тра пі лі сю ды?

— Я з Турк ме ніі, з го ра да Не бід-Даг, што ў пе ра кла дзе азна чае «наф та вая 

га ра». У Бе ла русь мая сям'я пе ра еха ла, ка лі мне бы ло пяць га доў. Пры еха лі 

сю ды, бо тут бы лі ка ра ні па баць ка вай лі ніі. Жыць вы ра шы лі ў Го ме лі, дзе 

я ву чы ла ся ў гім на зіі № 56 і ў ка ле джы мас тац тваў імя Н. Ф. Са ка лоў ска га. 

Пас ля яго за кан чэн ня пе ра еха ла ў Мінск, па сту пі ла ў Бе ла рус кую дзяр жаў-

ную ака дэ мію му зы кі і ўжо тут «пус ці ла свае ка ра ні».

— Па мя та е це сваё пер шае вы ступ лен не?

— Яно бы ло ў дзе сяць га доў на на ва год нім ра ніш ні ку на ра бо це ў та ты. 

Удзвюх з сяст рой мы спе лі пе сень ку пра Сня гур ку, якую чу лі до ма на плас-

цін цы. У нас заў сё ды гу ча лі роз ныя пес ні і аў ды я каз кі, якія і раз ві лі мой му-

зыч ны слых і твор чую фан та зію. На тым на ва год нім ра ніш ні ку мя не па чу ла 

дзяў чы на, якая па ра і ла пай сці ў гур ток ха ра вых спе ваў у го мель скі Па лац 

пі я не раў. Так вы пад ко вы ча ла век паў плы ваў на мой да лей шы лёс.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

На пя рэ дад ні Дня Не за леж нас ці 

ў ста лі цы прай шла ўжо тра ды цый ная 

ма ла дзёж ная ак цыя «Дзень 

вы шы ван кі». Ка ля Па ла ца 

спор ту бы ло шмат ці ка вос так: 

фуд-корт «Бе ла рус кая карч ма», 

фо та май стэр ня «На тхнен не», 

лі та ра тур ная гас цёў ня «Смак 

род най мо вы», вы стаў ка аг ра ся дзіб 

«За пра ша ем да нас», са лон 

бе ла рус ка га ар на мен ту «Род ныя 

ўзо ры»... І вя до ма, 

вы шы ван кі, якія бы лі 

паў сюль — і на адзен ні, 

і на сцэ не, і на вы ра бах 

на род ных май строў.

— Ар на мент, 

на ма ля ва ны на 

бе ла рус кім сця гу, — гэ та 

злу чаль ная ніт ка ўсіх 

па ка лен няў, — ад зна чае 

Дзміт рый Ва ра нюк, 

пер шы сак ра тар 

ЦК ГА «БРСМ» (ме на ві та 

гэ та ар га ні за цыя 

апя ку ец ца ак цы яй). — 

Су час ная мо ладзь з за да валь нен нем 

но сіць адзен не з эле мен та мі 

на цы я наль на га ар на мен ту, а ўдзел 

у та кіх ме ра пры ем ствах са праў ды 

нас усіх аб' яд ноў вае і вяр тае да 

ка ра нёў, на цы я наль ных тра ды цый, 

ду хоў най куль ту ры Бе ла ру сі. Та му 

што асно вы ідэа ло гіі дзяр жа вы — 

гэ та за ха ван не тра ды цый. Са мае 

га лоў нае — гэ та ша на ваць іх і быць 

ра зам.
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«Пад лет кі скра лі цвёр дыя дыс кі з да-

ны мі АДЭ. Але там ака за лі ся спі сы 

стар ша клас ні каў...», «У са цы яль ных 

сет ках аб мяр коў ва юць уцеч ку ва-

ры ян таў», «АДЭ: раз бор па лё таў», 

«Ал жыр ад клю чае ін тэр нэт на час 

эк за ме наў у шко лах» — па доб ны мі 

на ві на мі з «эк за ме на цый на га фрон-

ту» СМІ стра ка цяць кож нае ле та.

ЗА СПІС ВАН НЕ — У ТУР МУ
За сум лен ныя эк за ме ны спра бу юць 

зма гац ца паў сюд на, пры чым са мы мі роз-

ны мі спо са ба мі. На ват та кі мі ра ды каль ны-

мі, як у Ал жы ры, дзе два га ды та му з-за 

скан да лу з уцеч кай у ін тэр нэт эк за ме на-

цый ных за дан няў амаль па ло ва вуч няў 

бы ла вы му ша на пе ра зда ваць эк за мен на 

атэс тат аб ся рэд няй аду ка цыі. У мі ну лым 

го дзе ўла ды звяр ну лі ся да пра вай да раў з 

прось бай аб ме жа ваць до ступ да са цы яль-

ных се так пад час эк за ме на цый на га пе ры я-

ду, але гэ та га ака за ла ся не да стат ко ва.

Ула ды не маг лі да лей па сіў на на зі раць 

за тым, як ін фар ма цыя аб эк за ме на цый-

ных пы тан нях пра соч ва ец ца ў ін тэр нэт, 

та му і пай шлі на яго ад клю чэн не. До ступ 

да се ці ва, у тым лі ку і па ма біль най су вя зі, 

бы ло вы ра ша на бла ка ваць пас ля па чат ку 

кож на га вы пуск но га эк за ме ну ў ся рэд ніх 

шко лах, каб вуч ні не маг лі пад гляд ваць 

ад ка зы і па ве дам ляць ін шым пра свае за-

дан ні.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ган на БЯ ЛЯ Е ВА: «АД СЦЭ НЫ «АД СЦЭ НЫ 
АТРЫМ ЛІ ВАЮ АТРЫМ ЛІ ВАЮ 

ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕ»ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕ»

Без пра ва на па мыл ку
Ча му лепш не ад клад ваць на вед ван не 
пры ём най ка мі сіі на апош нія дні?
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ВЫ ШЫ ВА НАЧ КА 
МАЯ!


