4

РЭХА

22 студзеня 2014 г.

 Шляхамі Першай сусветнай

БАЛАДА АБ СМАРГОНІ
Усё бліжэй да нас 100-годдзе пачатку аднаго з самых кровапралітных і
маштабных узброеных канфліктаў
у гісторыі чалавецтва — Першай
сусветнай вайны. Ужо вядома, што
асноўныя мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай падзеі, пройдуць
у Смаргоні. І невыпадкова. Менавіта гэты куточак гродзенскай зямлі
быў адным з эпіцэнтраў мінулага,
менавіта тут Вялікая вайна (так называлі яе ў міжваенны перыяд)пакінула адзін з тых слядоў, які ўжо
ніколі не сатрэцца з народнай памяці. Аднак, нягледзячы на шматлікія страты, Смаргонь выстаяла,
не скарылася ворагу...
Пра гераічную абарону горада можна
распавядаць шмат. Толькі лепш за даследчыка Першай сусветнай вайны
Уладзіміра ЛІГУТЫ пра гэта ніхто не
раскажа. Ваенны гісторык займаецца
гэтай тэмай столькі, колькі сябе памятае.
Дзякуючы яму сталі вядомымі цікавыя
факты аб падзеях стагадовай даўніны,
пра што ён напісаў у кнігах «Наша кроў
ля Смаргоні» і «Ля Смаргоні, пад знакам
святога Георгія».
— Уладзімір Мікалаевіч, сёння ўсё
часцей гавораць пра Вялікую Айчынную вайну. Вы ж узяліся за тэму забытую і малавядомую. Адкуль з'явілася цікавасць да падзей 100-гадовай
даўніны?
— У школе і ў вайсковым вучылішчы я
вучыўся ў Рызе. Аднойчы сляды Першай
сусветнай вайны — траншэі, акопы, ямы
бліндажоў — убачыў ля возера Бабітэ,
што недалёка ад горада. Там знаходзіліся і рускія могілкі з тысячамі пахаваных,
якія былі старанна ўпарадкаваны і дагледжаны. Усё гэта мяне проста ўразіла! Пасля стаў цікавіцца гісторыяй імперыялістычнай вайны. Даведаўся, што ў
цэнтры Рыгі, у музеі латышскіх стралкоў,
змяшчаецца вельмі добрая экспазіцыя
не толькі грамадзянскай, а і Першай сусветнай вайны. Паглядзеў. Затым мне
стала вядома, што манументальныя
Брацкія могілкі ў Рызе былі створаны
менавіта пасля Першай сусветнай. Стала цікава — хто там пахаваны? Так я пачаў даведвацца нешта новае, захапіўся і
толькі пазней зразумеў, што звычайная
цікавасць перарасла ў справу, якой я
займаюся і сёння.
— Вы, бадай што, адзіны даследчык Смаргоні па лініі Вялікай вайны.
Якім чынам чалавек, які нарадзіўся
ва Уладзівастоку, аказаўся ў слаўным
куточку беларускай зямлі і пачаў цікавіцца гісторыяй гэтага краю?
— Такі лёс вайскоўцаў: не ведаеш,
куды пашле Радзіма. Пасля заканчэння
вайсковага вучылішча ў Рызе я служыў
пад Мурманскам, а ў 1997 годзе трапіў у
смаргонскі гарнізон. Спачатку праходзіў
службу ў часцях ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. Затым закончыў
ваенную акадэмію ў Маскве. З 1992 года
я — у пагранічных войсках Рэспублікі
Беларусь, адкуль з пасады начальніка
вучэбнага пагранічнага атрада пайшоў
у запас.

Быўшы ў Смаргоні, і падчас службы,
і ў дні адпачынку ў лясах і палях часта
сустракаў сляды Першай сусветнай вайны. Тое, што яны адносіліся менавіта да
гэтай вайны, было зразумела яшчэ па
ўбачаным у Рызе. У смаргонскай раённай газеце з цікавасцю чытаў публікацыі
на тэму імперыялістычнай вайны, якія
рыхтавала Надзея Маркава, захавальніца фондаў мясцовага музея. Патроху адкладваў у свой архіў прачытанае
ў газетах, часопісах, кнігах. Аднак усё
роўна для мяне, як ваеннага чалавека,
шмат што заставалася незразумелым і
ў апісанні тых падзей, і ў прызначэнні таго, што мы называем «слядамі вайны».
Пасля звальнення ў запас я перагледзеў
увесь дакументальны матэрыял смаргонскага музея. Праўда, нічога значнага
не знайшоў: дакументаў аб ваенных дзеяннях у беларускіх архівах і бібліятэках
няма. А справа ў тым, што франтавыя
часці, якія стаялі каля Смаргоні, адпраўлялі свае дакументы ў штаб арміі ў Маладзечна, адтуль яны ішлі ў стаўку, у
Магілёў, затым эшалонамі дакументы
накіроўваліся ў маскоўскі і петраградскі
архівы. Там і трэба было шукаць. Атрымалася некалькі разоў папрацаваць у
Расійскім дзяржаўным і Расійскім дзяржаўным ваенна-гіс тарычным архівах,
што ў Маскве.

Смаргонь потым назавуць
«мёртвым горадам»: ён будзе
цалкам разбураны і спалены.
Пасля вайны з 16 тысяч жыхароў
сюды вернуцца ўсяго
130 чалавек...
— І якія таямніцы адкрыліся перад
вамі? Ці ўсё было прадказальна?
— Усё стала на месца ў маім уяўленні
пра тыя падзеі. Карты, журналы ваенных
дзеянняў, схемы пахаванняў і прозвішчы
палеглых, узнагародныя лісты з апісаннем подзвігаў і загады — гэтыя дакументы дапоўнілі ўспаміны ўдзельнікаў
Першай сусветнай і дазволілі ўбачыць
карціну подзвігу і трагедыі 810-дзённага
супрацьстаяння ля Смаргоні. І ўжо з матэрыяламі, сабранымі тут, у 2004 годзе

я выступаў на міжнароднай канферэнцыі
«Апошняя вайна Расійскай імперыі» ў
Расійскай акадэміі навук. Там пазнаёміўся з Віталем Скалабанам, які падрыхтаваў даклад аб беларускіх бежанцах. Ён і
прапанаваў мне расказаць пра Смаргонь
у друку і напісаць кнігу.
— Смаргонь у Першую сусветную
часам параўноўваюць са Сталінградам падчас Вялікай Айчыннай. Што
аб'ядноўвае гэтыя гарады і ці варта
іх ставіць побач?
— Да Сталінграда Смаргонь падобная
па ступені разбурэння і лютасці восеньскіх баёў 1915 года. А вось што тычыцца працягласці супрацьстаяння, то тут
Смаргонь лепш суаднесці з блакадным
Ленінградам у Вялікую Айчынную. На
смаргонскай зямлі расійская армія 810
дзён упарта супрацьстаяла ворагу! Вось
што я прачытаў ва ўспамінах нямецкіх
афіцэраў, якія трапілі ў палон: «Як жа
так? Рускія здалі Брэст, Гродна, Вільню,
а ля гэтага маленькага гарадка б'юцца
да смерці...» Вядома, што пад уражаннем баёў у Смаргоні — Крэва ўлетку
1917 года ўжо ў наш час у германскім
бундэсверы быў напісаны «Смаргонскі
марш», які там гучыць і дагэтуль.
— Атрымліваецца, што сапраўды
— «хто пад Смаргонню не бываў, той
вайны не бачыў»?
— Гэтае выказванне — трагічны салдацкі фальклор. Так казалі і пра іншыя
жахлівыя месцы той вайны. Аднак рацыя
ў гэтых словах, безумоўна, ёсць. Баі за
Смаргонь былі вельмі страшнымі. Нашы
вайскоўцы атрымалі загад: «Стаяць насмерць! Ні кроку назад! За намі — Расія». Толькі ў адзін дзень — 25 верасня
1915 года — загінула 5,5 тысячы немцаў
і 3,5 тысячы рускіх салдат гвардзейскіх
палкоў. У парушэнне ўсіх загадаў было
складзена перамір'е, каб сабраць забітых і параненых з поля бою ля ракі Віліі.
Смаргонь потым назавуць «мёртвым горадам»: ён будзе цалкам разбураны і спалены. Пасля вайны з 16 тысяч жыхароў
сюды вернуцца ўсяго 130 чалавек...
— А хто яны — героі Смаргоні?
— Я прытрымліваюся таго пункту гледжання, што героі — тыя, хто ў Смаргоні змагаўся з ворагам. А ворагам былі
немцы. Расійская імператарская армія,
верная прысязе і воінскаму абавязку,
да смерці стаяла на беларускай зямлі,
утрымліваючы фронт да 1917 года, думаючы пра Перамогу. Ужо вядомы імёны
838 салдат, унтэр-афіцэраў, афіцэраў і
генералаў расійскай арміі, Георгіеўскіх
кавалераў, узнагароджаных за подзвігі
ў баях ля возера Вішнева, Смаргоні і
Крэва ў 1915 — 1917 гадах.
— Ім вы і прысвяцілі сваю кнігу «Ля
Смаргоні, пад знакам святога Георгія»?
— Пра герояў Смаргоні ў 1915—1917
гадах пісалі газеты і часопісы, многія военачальнікі і грамадскія дзеячы бывалі
на гэтым участку фронту. Вядома, што
людзі, якія ваявалі тут у розныя гады, пакінулі свае ўспаміны ў мемуарнай і мастацкай літаратуры. Кожны з іх па-свойму
бачыў і ацэньваў тыя падзеі, але яны
былі адзіныя ў тым, што любілі сваю Ра-

дзіму і гатовы былі аддаць за яе жыццё.
Я ацаніў тыя падзеі па-свойму, прысвяціўшы кнігу героям Смаргоні.
— Ці магчыма сёння ўстанавіць імёны салдат расійскай арміі, якія загінулі пад Смаргонню?
— Імёны вельмі многіх аднавіць можна. Архівы ўсіх часцей імператарскай арміі знаходзяцца ў Маскве, у Расійскім
дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве.
На жаль, няма толькі шмат якіх дакументаў за лета — восень 1917 года.
Бывае, што пэўныя выпадковасці наводзяць цябе на патрэбнага чалавека, на
яго імя, яго лёс. Так было і ў маёй сям'і.
Аднойчы ў Нацыянальным гістарычным
музеі праходзіла выстава фотаздымкаў
Першай сусветнай вайны. Пра гэта ў
друку з'явіўся рэпартаж з фотаздымкамі. І на адным з іх быў мой дзед! Гэта
быў фотаздымак з альбома франтавога
лекара, зроблены ў раёне «Фердынандавага носа» (канфігурацыя фронту,
падобная на доўгі нос балгарскага цара Фердынанда). Такіх участкаў фронту
было шмат. Быў ён і ў Смаргоні, каля
Дзвінска ў 1916 годзе.

Толькі ў начной нямецкай газавай
атацы з 2 на 3 жніўня 1916 года
каля станцыі Смаргонь
былі смяротна атручаны
3000 салдат і афіцэраў
Каўказскай грэнадзёрскай дывізіі.
Мой тата нарадзіўся ў 1920-м і добра
памятаў свайго бацьку, які памёр у 1939
годзе. Ён заўсёды хадзіў з барадой, пра
што сведчылі фотаздымкі, якія захоўваліся ў хаце. Таму мой бацька пазнаў яго
адразу і на гэтым фотаздымку. Я прасіў
сяброў праверыць у архіўных спісах палка яго прозвішча. І яно было! У ведамасці
на выдачу тытуню і мыла.
— Ці праўда, што менавіта ля Смаргоні адбыліся першыя газавыя атакі?
— Упершыню немцы выкарысталі газы
супраць расійскіх войскаў у Польшчы 31
мая 1915 года. У Смаргоні гэты жах адбыўся 12 кастрычніка 1915 года супраць
3-й гвардзейскай пяхотнай дывізіі. У далейшым газавыя атакі ўвайшлі ў разрад
звычайных баявых дзеянняў і часцей за
ўсё праводзіліся праціўнікам, зыходзячы
з умоў мясцовасці на ўчастку ад Смаргоні
да Крэва. Толькі ў начной нямецкай газавай атацы з 2 на 3 жніўня 1916 года каля
станцыі Смаргонь былі смяротна атручаны 3000 салдат і афіцэраў Каўказскай
грэнадзёрскай дывізіі. Расійскія ж войскі,
упершыню на сваім фронце, газы ўжылі
менавіта на ўскраіне Смаргоні 6 верасня
1916 года. Увогуле, жахлівыя па сваіх наступствах газавыя атакі з боку нямецкіх і
рускіх войскаў у Смаргоні ўвайшлі прыкладамі ў сур'ёзныя даследаванні аб «газавай
вайне» ў гады Першай сусветнай.
— Гэты край быў праслаўлены і
подзвігам «Мурамца» № 16. Што канкрэтна звязана з гэтай гісторыяй?
— Гэта была адзіная баявая страта такога самалёта на тэрыторыі праціўніка ў
расійскай авіяцыі за ўсю вайну! Падчас

 Псіхалагічнае здароўе

Імкненне да перавагі
Гэта сітуацыі, калі адзін чалавек аказвае
на другога псіхалагічны ціск, імкнецца зацвердзіцца за кошт уласнай псіхалагічнай
перавагі. Спробы дабіцца псіхалагічнай перавагі над апанентам праяўляюцца загадам,
пагрозай, рэзкай несправядлівай крытыкай,
абвінавачаннем, насмешкай, саркастычнай
заўвагай. Калі апанент адчувае сябе ў выніку
гэтага прыніжаным, пачуцці, якія ён перажывае ў такія моманты, могуць справакаваць
яго на канфлікт.
Паблажлівае стаўленне. Перавага,
«аформленая» добразычлівасцю: маўляў,
«нічога страшнага», «хіба можна гэтага не
ведаць?», «няўжо не зразумела?», «разумны
чалавек, а паводзіце сябе...».
Выхваленне. Натхнёны аповед аб сваіх
поспехах і дасягненнях, часам несапраўдных.
Такія аповеды могуць выклікаць у слухачоў
зайздрасць і раздражненне, што правакуе
канфлікт.
Навязванне парад. Той, хто раіць, займае пазіцыю псіхалагічнай перавагі. Бо ў такім выпадку той, каму адрасуецца парада,
выстаўляецца ў свеце бездапаможнай ахвярай. Многім людзям гэта не падабаецца, і
яны могуць адказаць канфліктам на падобнае стаўленне да сябе.

Дзед суразмоўцы Якаў ЛІГУТА (справа) служыў у 66-м пяхотным Бутырскім палку.



Смаргонскі касцёл, люты 1918 г.

2-гі Каўказскі сапёрны батальён. Каманда сапёраў-паляўнічых, якія ўварваліся
ў нямецкую мінную галерэю і ўзарвалі яе. Смаргонь — Крэва, 1916 г.

Нямецкія артылерысты ля Смаргоні, 1916 г.

Мястэчка Смаргонь. Від на з нямецкага акопа з боку ракі.

 Юбілеі

Перабіванне суразмоўцы. Таксама можа ўказваць на перавагу над суразмоўцам.
Той, хто перабівае, дае зразумець апаненту,
што яго меркаванне не такое ўжо і істотнае,
так што няма чаго выслухоўваць. Аднак многія людзі больш жадаюць гаварыць самі, чым
слухаць некага, таму перапыненне суразмоўцы адназначна правакуе канфлікт.
Катэгарычнасць, безапеляцыйнасць.
Сюды адносяцца выказванні кшталту «Я лічу», «Я ўпэўнены», «Усе бабы — дурніцы» і
г.д. У суразмоўцы пры такіх выказваннях няма шанцаў выказаць сваё меркаванне. Зноў
жа, гэта азначае, што нас заганяюць у кут.
Калі ж нас заганяюць у кут, нараджаецца
агрэсія. А навошта нам агрэсія? Адчайна і
агрэсіўна абараняцца! Вось і канфлікт. Таму лепей карыстацца ў размове фразамі «я
мяркую», «верагодна».
Утойванне інфармацыі. Гэта нараджае
стан трывогі, паколькі інфармацыя неабходна нам для выжывання. Той, хто ўтойвае
важную інфармацыю, рызыкуе аказацца ў
цэнтры канфлікту.
Неэтычныя паводзіны. Наўмысныя і
ненаўмысныя, якія перакрэсліваюць агульнапрынятыя правілы, нормы маралі і жыццёвыя
перакананні іншых людзей.
Паджартоўванне. Не кожны чалавек
валодае адмысловым пачуццём гумару, а
таму надзвычай едкія жартачкі правакуюць
канфлікт. Некаторыя асмеяныя прагнуць сатысфакцыі.
Нагадванне. Асабліва гэта датычыцца сітуацый, у якіх наш апанент панёс маральныя або матэрыяльныя страты. Такія
нагадванні выклікаюць часам адчуванне
недарэчнай бездапаможнасці, што здольна
справакаваць канфлікт.
Перакладванне адказнасці. Чалавек,
які не справіцца з гэтай «перакладзенай» адказнасцю, можа перажываць самыя непрыемныя пачуцці, у выніку чаго прывядзе сябе
да стану гневу, што і справакуе канфлікт.
Падман. Або спроба падману. Адна з
самых моцных сітуацый у гэтым аспекце.

Праява агрэсіўнасці
Існуе катэгорыя людзей з прыроднай
высокай агрэсіўнасцю. Агрэсіўныя паводзіны дэманструюць падлеткі. Так яны праяўляюць сваё імкненне да самасцвярджэння,
пратэстуюць супраць залежнасці ад бацькоў. Вельмі агрэсіўны чалавек сам па сабе
з'яўляецца верагоднай крыніцай канфліктаў,
паколькі ў любы момант гатовы выліць сваё
раздражненне на тых, хто побач. Ён свядома

 Светагляд

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ
НАВУК ЗАПРАШАЕ Ў ГОСЦІ

СПРАЧАЕМСЯ,
КАНФЛІКТУЕМ... ЧАМУ?
Ча му лю дзі ва ю юць па між са бой?
Па сутнасці, гэта залежыць ад саміх
удзельнікаў канфлікту, таго, што яны з
сябе ўяўляюць. Не кожны канфлікт —
абавязкова суцэльнае зло. З яго можна вынесці штосьці важнае, атрымаць
урок. У любым выпадку, як бы мы ні
пазбягалі «складаных» сітуацый, яны
ўсё роўна здараюцца, а значыць, яны
неабходныя і важныя для нас.
— Канфлікт — гэта су тыкненне супрацьлеглых мэт, інтарэсаў, пазіцый,
меркаванняў і поглядаў, — тлумачыць
псіхолаг Мінскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Настасся ХНЫКАВА. — У падмурку такога
су тыкнення хаваецца сітуацыя, якая
можа ўключаць супрацьлеглыя пазіцыі бакоў, або супрацьлеглыя мэты і
сродкі для іх дасягнення, або проста
несупадзенне інтарэсаў і жаданняў і
г.д. Для развіцця канфлікту неабходны інцыдэнт — нейкія дзеянні аднаго
з бакоў, зацісканне інтарэсаў другога
боку. Вылучаюць некалькі тыпаў канфліктных сітуацый.

бомбакідання з «Мурамца» № 16 у небе
завязаўся паветраны бой. Яго і «МоранПарасоль» № 770 радавога Янсана атакавалі два нямецкія «Альбатросы» і два «Фокеры». У «Моран-Парасоля» заеў кулямёт,
і ён выйшаў з бою. «Ілья Мурамец» № 16
стаў губляць вышыню. Кулямётным агнём
яго экіпаж збілі тры нямецкія знішчальнікі,
але бамбавік нечакана зваліўся ў штопар
і стаў рассыпацца ў паветры. На зямлі ў
раёне вёскі Чухны, што каля Крэва, сярод
абломкаў немцы знайшлі целы чатырох
рускіх авіятараў. Пасля ўсе члены экіпажа — паручнікі Д. Макшэеў, М. Рахмін,
Ф. Гаібаў і А. Карпаў — былі пасмяротна
ўзнагароджаны «за бясстрашнасць і самаахвярнасць у няроўным баі» ордэнамі
святога Георгія 4-й ступені.
— Якім быў эпілог абароны пад
Смаргонню?
— Да лета 1917-га тут было сабрана
велізарнае войска, прычым рускія значна пераўзыходзілі немцаў у артылерыі і
жывой сіле. Толькі ў войсках назіраўся
палітычны раскол, таму наступ расійскай арміі поспеху не меў: фронт быў
практычна прарваны, аднак салдаты не
пайшлі наступаць далей. У снежні ў мястэчку Солы было заключана перамір'е
з немцамі. 18 лютага 1918 года тэрмін
перамір'я скончыўся, і германскія войскі
па ўсім фронце перайшлі ў наступ. Супраціўленне рускіх часцей, якія заставаліся, было зламана. Узяўшы Смаргонь,
немцы пайшлі на Мінск. Расія ў сакавіку
выйшла з вайны, падпісаўшы Брэсцкі
мір. А ў лістападзе Германія пацярпела
паражэнне на захадзе, і вайна скончылася. Як ні парадаксальна, але ў ліку
пераможцаў Расіі не было...
— Нядаўна мы адзначылі 100-годдзе, як скончылася Першая сусветная
вайна. Што сёння робіцца дзеля ўшанавання памяці загінулых пад Смаргонню?
— Плануецца адкрыццё мемарыяла,
прысвечанага 810-дзённаму супрацьстаянню ля Смаргоні. Па словах прадстаўнікоў Міністэрства культуры, ужо ў ліпені
завершыцца праца па яго стварэнні. Дарэчы, у план асноўных мерапрыемстваў
міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі, звязаных са стагоддзем пачатку
Першай сусветнай вайны, уваходзіць і
Смаргонь. У ліпені яны плануюць правесці ваенна-гістарычны фестываль «Смаргонь. Год 1915». Таксама вядома, што ў
дакументальнай кінастужцы, прысвечанай падзеям Першай сусветнай вайны,
якую здымае мінкульт Расіі, ёсць і эпізод
аб Смаргоні. А тэлерадыёвяшчальная
арганізацыя Саюзнай дзяржавы здымае
кінастужку «Батальён смерці», дзе будзе расказвацца пра жаночы батальён
Марыі Бачкаровай, які дыслацыраваўся
каля Смаргоні летам 1917 года. Адным
словам, дзеля ўшанавання памяці не
толькі тых, хто загінуў пад Смаргонню,
а ўвогуле падчас Першай сусветнай, робіцца нямала. Спадзяюся, што неўзабаве мы ў гэтым упэўнімся!
Гутарыла Вераніка КАНЮТА.
Фота з архіва Уладзіміра ЛІГУТЫ

ці несвядома вырашае свае ўнутраныя праблемы за кошт навакольных. Аднак тут варта
звярнуць увагу на пачуццё меры: чалавек з
агрэсіўнасцю ніжэй за сярэднюю даб'ецца ў
жыцці нашмат меншага, чым мог бы, а поўная адсутнасць агрэсіўнасці наогул мяжуе
з адсутнасцю цікавасці да жыцця і адмовай
ад барацьбы.
Да сітуатыўнай агрэсіўнасці адносяцца канфлікты ў выніку агрэсіўных паводзін,
звязаных з унутранымі супярэчлівасцямі і
пачуццямі. Гэта могуць быць асобныя непрыемнасці ў асабістым жыцці, на працы, дрэнны
настрой ці самаадчуванне. У псіхалогіі такія
станы называюцца фрустрацыяй — стан псіхікі, які ўзнікае ў выніку расчаравання з-за
таго, што не ажыццявілася нейкая значная
мэта або патрэба. Такія ўнутраныя перажыванні — расчараванне, напружанасць, безвыходнасць — нярэдка выклікаюць агрэсіўныя абарончыя рэакцыі, якія выліваюцца ў
канфлікты.

Проста эгаізм
Эгаіст дабіваецца ўсяго толькі для сябе і
ва ўрон навакольным. Такія паводзіны расцэньваюцца навакольнымі як несправядлівыя, а таму часта становяцца прычынай
канфлік таў. Акрамя таго, эгаіст перадае
навакольным схаванае пасланне на псіхалагічным узроўні аб тым, што ўсе яны з'яўляюцца толькі інструментам для дасягнення
яго карысных мэт. Цалкам натуральна, што
такія паводзіны звычайна выклікаюць крыўду, раздражненне і нават гнеў.
— Людзі ваююць адно з адным па розных прычынах, і гэта непазбежна, — кажа
Настасся Хныкава. — Таму нам не трэба
вучыцца пазбягаць канфлік таў і спрэчак.
Нам трэба вучыцца іх вырашаць. Гэта даволі цяжкая праца. Можна нават сказаць, праца
ўсяго жыцця. У першую чаргу неабходна вучыцца кантраляваць свае эмоцыі. Бываюць
моманты, калі нас перапаўняе жаданне выліць на апанента ўвесь негатыў, аднак неабходна ўстрымлівацца ад такога жадання.
Калі наспявае канфлікт з-за непаразумення,
то прычына часта не ў тым, што партнёр не
жадае прыслухацца да нас, а ў тым, што ён
інакш успрымае сітуацыю. Часцей размаўляйце адно з адным, адкрыта гаварыце аб
сваіх жаданнях. Шукайце кампраміс з улікам
меркавання іншага чалавека. Як бы цяжка
гэта ні было.
Святлана БАРЫСЕНКА



У рамках святочных мерапрыемстваў,
прысвечаных 85-годдзю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дню беларускай навукі, Нацыянальная акадэмія навук праводзіць дні адкрытых
дзвярэй.
Да 25 студзеня ўсе ахвотныя бясплатна
могуць наведаць Музей гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, выставу «Дасягненні
айчыннай навукі — вытворчасці», пазнаёміцца з унікальнымі экспанатамі археалагічнай экспазіцыі Інстытута гісторыі і Музея
старажытнабеларускай культуры Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры У перадсвяточныя дні расчыняць свае дзверы для гасцей практычна
ўсе навуковыя ўстановы і навукова-практыч-

«КАЛЯДНАЯ МУЗЫЧНАЯ
АКАДЭМІЯ» Ў ВІЦЕБСКУ

ныя цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук у
Мінску, Брэсце, Гродне і Гомелі: навуковапрактычныя цэнтры па жывёлагадоўлі, па
харчаванні, біярэсурсах, інстытуты фізікі,
эканомікі, сацыялогіі, філасофіі, інстытуты
агародніцтва, пладаводства, рыбнай гаспадаркі, Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі, Інстытут эксперыментальнай батанікі,
Інстытут фізіка-арганічнай хіміі і іншыя.
Навукоўцы пакажуць гасцям даследчыя
лабараторыі, прадэманструюць апошнія
распрацоўкі, пазнаёмяць з гісторыяй акадэміі, падзеляцца планамі на будучыню. А
перад школьнікамі і студэнтамі супрацоўнікі
НАН выступяць з лекцыямі па актуальных
праблемах развіцця навукі і грамадства.
Надзея НІКАЛАЕВА



 На слыху

ЗІМОВЫЯ АХВЯРЫ ВАДЫ
Трое рыбакоў праваліліся пад лёд на
Дняпры. Мужчыны знаходзіліся на старым
рэчышчы — гэта больш за 5 км ад вёскі Скепня ў Жлобінскім раёне. Іх кінуліся
выратоўваць такія ж аматары зімняга захаплення.
Дваіх атрымалася выцягнуць хутка, а
вось 67-гадовага грамадзяніна вынялі з вады апошнім, без прытомнасці. Каля гадзіны
мужчына правёў у ледзяной вадзе, далёка
ад берага. Супрацоўнікі МНС, якім пешшу
прыйшлося дабірацца да месца здарэння,
накрылі пацярпелага цёплым адзеннем і
цягнулі яго амаль кіламетр насустрач медыкам. Аднак урач пры аглядзе пенсіянера
з Бабруйска канстатаваў яго смерць.

У Светлагорску 9-гадовы хлопчык апынуўся пад лёдам. Навучэнца 3-га класа,
які тануў у канале ля каталіцкага касцёла,
заўважылі выпадковыя прахожыя. Яны і
выклікалі «хуткую» і МНС. Выратавальнікі
выцягнулі дзіця, але ж у бальніцы хлопчык,
не прыходзячы ў прытомнасць, памёр. Па
факце гэтага здарэння Следчы камітэт праводзіць праверку, паведаміла афіцыйны
прадстаўнік УСК РБ па Гомельскай вобласці Марыя Крываногава.

У Петрыкаўскім раёне выратавальнікі шукаюць 43-гадовага жыхара Мінска. Сябра, які
заблудзіўся, выратавальнікі знайшлі ў 7 км
ад вёскі Багрымавічы. Мужчына расказаў,

што прыяцель высадзіў яго на бераг, а сам на
аэракатары панёсся далей па Прыпяці. Неўзабаве супрацоўнікі МНС выявілі катар — у
рацэ, з уключаным рухавіком і без гаспадара.
Не выключана, што аэракатар мог сутыкнуцца з крыгай, а яго кіроўца — зваліцца ў ваду.
Вядуцца пошукавыя мерапрыемствы.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

У Асіповіцкім раёне на Магілёўшчыне
выратавалі рыбака, які на Вадохрышча
праваліўся пад лёд.
І калі праваслаўныя вернікі ў гэты дзень
спецыяльна акуналіся ў палонцы, то ў 47-гадовага мужчыны гэта атрымалася міжволі.
Няшчасны выпадак адбыўся на рацэ Свіслач каля вёскі Лапічы Асіповіцкага раёна.
На адлегласці 10 метраў ад берага лёд пад
нагамі рыбака трэснуў, і ён апынуўся ў вадзе.
Калі б гэтага не ўбачыла мясцовая жыхарка, усё б магло скончыцца вельмі трагічна.
Жанчына выклікала ратавальнікаў, якія пры
дапамозе вяроўкі выцягнулі пацярпелага з
вады і перадалі брыгадзе хуткай медыцынскай дапамогі. У непрытомным стане ён быў
дастаўлены ў рэанімацыйнае аддзяленне раённай бальніцы з дыягназам «агульнае пераахаладжэнне». Як высветлілася, мужчына
быў нецвярозы. Але гэта не перашкодзіла
яму каля паўгадзіны трымацца на вадзе. Цяпер ён знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні
бальніцы, яго жыццю нічога не пагражае.
Нэлі ЗІГУЛЯ



У Віцебскай абласной філармоніі
пройдзе канцэртна-адукацыйны праект «Калядная музычная акадэмія». У
рамках праекта ў юных музыкантаў
ёсць магчымасць атрымаць кансультацыі ў вядомых выканаўцаў і педагогаў, пазаймацца пад іх кіраўніцтвам.
— Чацвёртая «Калядная музычная акадэмія» будзе працаваць з 28 студзеня па
2 лютага. Падчас урачыстага адкрыцця
адбудзецца прэзентацыя выставы навучэнцаў Дзіцячай мастацкай школы Віцебска «Сімфонія колеру». У гэтай экспазіцыі
прадстаўлены работы, у якіх маляўнічымі
сродкамі адлюстравана музыка. Сінтэз
двух відаў мастацтваў незвычайным чынам адлюстроўвае разнастайнасць усяго
навакольнага свету, а яго адзінства выяўляецца матэрыялізацыяй гукаў праз яркасць і непаўторнасць фарбаў. У той жа
дзень будзе праведзены майстар-клас па
фартэпіяна выкладчыка Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П.І. Чайкоўскага,
лаўрэата міжнародных конкурсаў Яўгена
Старадубцава. Традыцыйна пройдуць канцэрты студэнтаў Беларускай дзяржаўнай
акадэміі музыкі, — паведамілі «Звяздзе» ў
арганізацыйным камітэце праекта.
Падчас працы акадэміі ў Віцебску выступяць лаўрэаты шматлікіх міжнародных
конкурсаў. Гараджане атрымаюць унікальную магчымасць пазнаёміцца з шэдэўрамі
сусветнай музычнай класікі і музыкай сучаснікаў у выкананні гасцей і ўдзельнікаў
«акадэміі».
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

УЗОРНА!
Узорны хор «Журавушка» Гродзенскай дзіцячай школы мастацтваў імя
Антонія Тызенгаўза (мастацкі кіраўнік — Жанна Мішына) стаў лаўрэатам
першай ступені міжнароднага харавога конкурсу «Песні над Нявой» у
Санкт-Пецярбургу ў намінацыях «Лепшы дзіцяча-юнацкі калектыў» і «Лепшы выканаўца народнай песні».
Высокую ацэнку аўтарытэтнага журы
нашы землякі атрымалі, выступіўшы ў пяці
канцэртах з рознымі праграмамі — беларускімі народнымі песнямі, творамі рускай
і заходнееўрапейскай класікі. Член міжнароднай федэрацыі харавой музыкі, мастацкі кіраўнік вакальнага ансамбля Musіса
Fісtа Андрэа Анджаліні запрасіў гродзенцаў
у Італію для ўдзелу ў Каралеўскім міжнародным конкурсе харавых калектываў.
Барыс ПРАКОПЧЫК



