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По ля:

— У ма ёй сяб роў кі з кла-

са Ні ны як раз та кія ж бо ты, 

як у мя не.

— А вы іх у гар дэ ро бе не 

блы та е це?

— Іх нель га зблы таць.

— Ча му?

— Бо ў Ні ны бо ты заў сё-

ды чыс тыя і пры го жыя, а ў 

мя не бруд ныя.

Усё пра віль на: лепш ня-

хай бу дуць бруд ныя, але 

аднолькавыя, чым чыс тыя 

і розныя.

  
Пры вёз дзя цей у шко лу. 

На ўва хо дзе ста іць за вуч. 

Пе рад на мі ідзе хлоп чык, 

пры клад на клас пя ты-шос-

ты. За хо дзіць у шко лу і ка жа 

за ву чу:

— Доб ры дзень!

За вуч стро га:

— Трэ ба бы ло са мной у 

тра лей бу се ві тац ца.

— Я вас не за ўва жыў у 

тра лей бу се.

— Трэ ба за ўва жаць.

Мая па ра да па ца ну на 

бу ду чы ню: ха дзіць у шко-

лу пеш кі. А ка лі ся да еш у 

тра лей бус, за хо дзя чы гуч на 

пы таць:

— За вуч двац ца тай гім-

на зіі ёсць?

— Ёсць.

— ДОБ РЫ ДЗЕНЬ!

  
Сын:

— Та та, мо жаш мне па-

ста віць свой лю бі мы гурт?

— Які?

— Ну, па мя та еш, ты не-

як мне ўжо ста віў: наш, бе-

ла рус кі. «Бол цік-Він цік» ці 

неш та па доб нае.

Па куль я гля дзеў на яго 

круг лы мі ва чы ма, жон ка пе-

ра кла ла:

— Гэ та ён, ві даць, «Ней-

ра Дзю бель» мае на ўва зе.

P. S. Ска заў яму, што, 

па куль ён не вы ву чыць 

пра віль ную наз ву гур та і не 

рас тлу ма чыць мне, што яна 

зна чыць, бу дзе слу хаць вы-

ключ на «Бол цік-Він цік».

  
Раз мо ва двай ня так.

Ве ра:

— На пэў на, вель мі 

страш на пра ца ваць сцю ар-

дэ сай...

По ля:

— А што там страш на га? 

Два ра зы прай шоў па са ма-

лё це, а ас тат ні час ся дзіш 

пры шпі ле ная.

Ве ра абу ра на:

— По ля, якая роз ні ца, ка-

лі са ма лёт упад зе?!

Ду маў, спрэч ка скон ча на 

на ка рысць Ве ры, але дзе 

там.

По ля:

— Та ды на вош та, па-

твой му, у са ма лё це пры-

шпіль ва юц ца?

Ве ра не знай шла, што ад-

ка заць, і да вя ло ся ўжо мне 

рас тлу ма чыць, што па даць 

пры ем ней пры шпі ле ным.

P. S. Хоць, вя до ма, я ма-

гу па мы ляц ца.

  
Сын:

— Та та, уяў ля еш: у Май-

кла Джор да на дом 17 ты-

сяч квад рат ных мет раў, у ім 

15 ван ных! Каш туе 29 міль-

ё наў до ла раў.

— Ня дрэн на. А да вай 

пад лі чым, коль кі гэ та ў маш-

та бах Ка мен най Гор кі. Коль-

кі ў на шым до ме ква тэр?

— Ну, мо жа, ква тэр 

дзвес це.

— Кож ная каш туе ў ся-

рэд нім ты сяч 70. Зна чыць 

увесь наш дом каш туе...

— 14 міль ё наў.

— Зна чыць, дом Май кла 

Джор да на каш туе пры клад-

на як два да мы ў Ка мен най 

Гор цы. Па-мой му, ні чо га 

асаб лі ва га.

Сын не як ад ра зу стра-

ціў ці ка васць да ма ё мас-

ці Май кла Джор да на, а я 

па ду маў, што ка лі ме раць 

ба гац це за ход ніх «зо рак» 

да ма мі ў Ка мен най Гор-

цы ці Ша ба нах, то ў ней кі 

мо мант па чы на еш іх на ват 

шка да ваць.

  
Ка жу двай нят кам:

— Ну што, у вас ужо лю-

бі мыя ўро кі з'я ві лі ся?

По ля:

— Так, у мя не фіз куль-

ту ра!

Ве ра:

— А ў мя не анг лій ская 

мо ва!

Я:

— О, ма лай чы на, Ве ра. 

А чым та бе так па да ба ец ца 

анг лій ская?

— Прос та на анг лій скай 

нам да зва ля юць коль кі хо-

чаш ра зоў вы хо дзіць у пры-

бі раль ню.

Як усё-т кі важ на пры віць 

лю боў да за меж ных моў з 

са мых ран ніх га доў...

  
Ста рэй шая дач ка:

— Та та, рас ка заць та бе 

смеш ную гіс то рыю для тва-

ёй кніж кі?

— Бяс плат на ці за гро-

шы?

— Лепш, вя до ма, за гро-

шы.

— Та ды не трэ ба.

— Я та бе ўсё роў на рас-

ка жу, а ты сам вы ра шай.

Хіт ры мар ке тын га вы 

ход, раз лі ча ны на на яў-

насць у та ты сум лен ня. На 

шчас це, гіс то рыя ака за-

ла ся менш смеш най, чым 

мі ні-дыя лог, які на ра дзіў ся 

ў вы ні ку (да та го ж зу сім 

бяс плат ны).

Па вел ХО ЛАД.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Так са ма ў гуль ні змя шча юц ца га ла ва лом кі...

— Так, яна па бу да ва на та кім чы нам, што скла да ец ца з 

больш чым са ра ка гіс то рый з Біб ліі — ад ства рэн ня све-

ту, жыц ця Ноя і Аў ра а ма да Ісу са Хрыс та і апост алаў. Усё 

рас каз ва ец ца пас ля доў на (ты слу ха еш ка ва лак агу ча на га 

тэкс ту, гля дзіш ані ма цыю), гар та еш да лей, ба чыш на ступ-

ны фраг мент — та кім чы нам раз гля да ец ца ад на гіс то рыя. 

А на пры кан цы ёсць за дан ні, звя за ныя з пра гле джа ным 

ма тэ ры я лам — на прык лад, трэ ба ўзна віць пас ля доў насць 

па дзей (склас ці ў па трэб ным па рад ку ад мыс ло выя карт кі), 

су ад нес ці ра зам жы вёл, прад ме ты, якія бы лі зга да ныя.

— Я чу ла, што на ват да рос лыя спра ба ва лі гу ляць у 

гэ тую гуль ню. Як ду ма еш, яна мо жа быць ім ці ка вая?

— Ду маю, што ў вя лі кай сту пе ні яна бу дзе за па тра ба ва-

ная і да рос лы мі — най перш з-за бе ла рус кай мо вы. Бо гэ та 

ўні каль ны для на шай кра і ны пра дукт. Ім ужо за ці ка ві ла ся 

шмат лю дзей.

— На коль кі прос тая бе ла-

руска  моў ная лек сі ка ўжы ва ец ца 

ў гуль ні, ці зра зу ме лая яна су-

час ным дзе цям?

— Гэ та тая ж мо ва, якая за звы-

чай вы ка рыс тоў ва ец ца ў дзі ця чай 

мас тац кай лі та ра ту ры — вер шах 

і апа вя дан нях, што вы ву ча юць у 

шко ле. Ін шае пы тан не — уз ро-

вень вы ву чэн ня бе ла рус кай мо вы 

ў нас ця пер уво гу ле не са мы леп-

шы. Але ка лі ёсць жа дан не, то ўсё 

маг чы ма і зра зу ме ла.

— Мно гія на шы чы та чы ў тэ-

ле фон ныя гуль ні ў прын цы пе 

ні ко лі не гу ля лі. Ці па ра іш ім 

увяз вац ца ў гэ тую спра ву?

— Я б па ра іў і не па чы наць 

(усмі ха ец ца. — Аўт.), бо гэ та за-

бі рае шмат ча су, сі лы. Ад нак час та так ад бы ва ец ца, што, 

не за леж на ад та го, хо чуць баць кі ці не, каб іх дзе ці гу ля лі 

ў тэ ле фо не, яны ўсё ад но бя руць яго ў ру кі, зна хо дзяць 

там гуль ні і чымсь ці за ня тыя. Та му, ду маю, та кая гуль ня 

бу дзе цу доў най аль тэр на ты вай баў лен ня ча су для дзя цей 

хоць бы ма лод ша га ўзрос ту.

— Рас ка жы аб пер са на жах гуль ні.

— Гэ та ўсе вя до мыя біб лей скія ге роі — Ісус, Аў ра ам, 

Ной, Май сей, Лот, Са мсон, Пётр. Гэ та да во лі змяс тоў ная 

гуль ня. Яна поў на пе рад ае ўсё тое, што змя шча ец ца ў 

Біб ліі, толь кі дзі ця чай мо вай. Мож на ска заць, што гэ та 

гуль ня вы ана лаг дзі ця чай па пя ро вай кні гі.

— Гу ка вое су пра ва джэн не ра бі ла ка ман да «Кі на-

конг», вя до мая па пра цы над стуж ка мі, якія ідуць на 

вя лі кім эк ра не. Рас ка жы кры ху, як ста ва ра ла ся «агуч-

ка» для гуль ні.

— У ка ман ды ня ма ста ла га шта та ак цё раў, якія зай ма лі-

ся б агуч ван нем, та му для кож на га пра ек та ажыц цяў ля ец ца 

пер са наль ны пад бор кан ды да тур. Агу лам увесь пра цэс 

пе ра кла ду і агуч ван ня рас цяг нуў ся на паў го да. Асноў ную 

част ку ар га ні за цый най пра цы зра бі ла На дзея Кім. У вы ні ку 

ўсё атры ма ла ся над звы чай доб ра, гуль ню цал кам агу чыў 

вя до мы бе ла рус кі ак цёр Па вел Хар лан чук.

— Ці спам поў ва ла сям'я Хар лан чу коў са бе гуль ню? 

Ці ёсць ней кія вод гу кі?

— Мяр кую, што яны ка рыс та юц ца ёй. А вось ня даў на 

мы атры ма лі вод гук ад ма ла дой ма ці Над зеі Га рэц кай, 

якая ад зна чае, што ім спа да ба ла ся вы бра ная гуль ня вая 

фор ма, сха ва ныя ці ка вост кі, якія ства ра юць ат мас фе ру 

ад крыц ця, і ка рыс ныя пы тан ні на за ма ца ван не. Яшчэ ад на 

ма ла дая ма ма Ве ра ні ка Шка ра ба ка жа, што ра ней да во-

дзі ла ся ка рыс тац ца ана ла гіч най пра гра май на ўкра ін скай 

мо ве. А ця пер мож на слу хаць і чы таць па-бе ла рус ку. Яны 

асаб лі ва ад зна ча юць: пры ем на тое, што агу ча на ўсё доб ра 

зна ё мым ім го ла сам Паў ла Хар лан чу ка — «бе ла рус ка га 

Пэт са на».

— Ці ёсць вы ха ваў чы эфект у гэ тай гуль ні?

— У вы ха ван ні дзя цей усё ж та кі асноў ную ро лю ады-

гры ва юць баць кі — не шко ла, не сяб ры, не ву лі ца, — і тое, 

што яны за кла да юць, з'яў ля ец ца пад мур кам на ўсё жыц цё. 

Та му, ка лі баць кі з дзець мі прой дуць гэ тую гуль ню, з'я віц ца 

плён. На ват ка лі са мі дзе ці бу дуць гу ляць у яе — не маг чы-

ма, каб гіс та рыч ныя фак ты не ад кла лі ся ў свя до мас ці.

— Ча му баць кам вар та вы хоў ваць дзя цей ме на ві та 

з да па мо гай Біб ліі?

— Та му што гэ та тая кні га, у якой за кла дзе ны веч ныя 

каш тоў нас ці. Мо гуць змя няц ца су час ныя трэн ды, але гэ тыя 

за па ве ты ўжо не каль кі ты ся ча год дзяў за ста юц ца ня змен-

ны мі і пра цу юць: «па ва жай баць коў», «не за бі вай», «не 

крадзі». Усё гэ та фар мі руе са праў ды зда ро вае гра мад-

ства. Не за леж на ад та го, ве ру ю чыя баць кі ці не, важ ны 

пад му рак, на якім да лей бу ду ец ца жыц цё, ра зу мен не, як 

ста віц ца да ін шых лю дзей. Та му ў гуль ні за кла дзе ны моц ны 

вы ха ваў чы і куль тур ны ас пект.

— У чым за клю ча ец ца куль тур ны ас пект?

— Ён ба зі ру ец ца на тым, што гіс то рыя Бе ла ру сі мае 

глы бо кія ка ра ні ў Біб ліі. Ле тась мы свят ка ва лі 500-год дзе 

кні га дру ка ван ня. Ка ля На цы я наль най біб лі я тэ кі ста іць пом-

нік Фран цыс ку Ска ры ну, які тры мае Біб лію. Цы та та з гэ тай 

кні гі зме шча на і на фа са дзе га лоў най біб лі я тэ кі кра і ны. Гэ-

та кні га бы ла пер шай на дру ка ва най у нас, яна цы та ва ла ся 

ў Ста ту це Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га — га лоў ным за ко не 

кра і ны. І мно гія на шы дзея чы бы лі так ці іна чай звя за ны з 

ёй: Еф ра сін ня По лац кая, Сы мон Буд ны, Мі ка лай Ра дзі віл 

Чор ны і ін шыя. Та му гэ та кні га сфар мі ра ва ла нас як на род. 

Тая рэ ча іс насць, у якой мы жы вём, мае шмат лі кія ад сыл кі 

да яе. Ха це ла ся б, каб гэ та не губ ля ла ся і не за цёр ла ся ў 

су час ным імк лі вым све це.

— На коль кі важ ныя гэ тыя ма раль ныя пад мур кі ў 

су час ным гра мад стве?

— XXІ ста год дзе — гэ та эпо ха вы клі каў, не толь кі для 

Бе ла ру сі, але і для ўся го све ту. Гэ та пы тан ні эміг ра цыі, 

штуч на га ін тэ ле кту, ро ба та тэх ні кі, крос куль тур нас ці. Усё 

ад бы ва ец ца імк лі ва, і, на жаль, не ка то рыя лю дзі і на ро ды 

ў гэ тым пра цэ се губ ля юць свае ка ра ні, гіс то рыю, — яны 

мо гуць за стац ца без гле бы пад на га мі. Та му Бе ла ру сі, на 

маю дум ку, трэ ба ба зі ра вац ца на чымсь ці грун тоў ным. Не 

спа дзя вац ца на тое, што дзесь ці па шан цуе, а пра ца ваць, 

пры трым лі вац ца свай го гіс та рыч на га шля ху, куль ту ры, 

і та ды Бе ла русь бу дзе па спя хо вай кра і най.

— Ча сам мож на на зі раць та кую кар ці ну: баць кі хо-

чуць, каб іх дзі ця, акра мя рус кай, ве да ла яшчэ анг лій-

скую ды ін шыя мо вы. Але бе ла рус кай у гэ тым лан цуж-

ку не зна хо дзіц ца мес ца...

— Мяр кую, што гэ та з'яў ля ец ца праб ле май і ві ной не 

толь кі баць коў, але і больш гла баль най праб ле май гіс та-

рыч на га шля ху Бе ла ру сі. Род ная мо ва з'яў ля ец ца важ ным 

чын ні кам для на цы я бу да ван ня. Ка лі кра і на стра ціць сваю 

мо ву, яна стра ціць і вя лі кую част ку сва ёй ідэн тыч нас ці, бо ў 

мо ве за кла дзе ны шмат га до вы во пыт та го ці ін ша га на ро да, 

гэ та мож на пра са чыць на ват па тым, як бу ду юц ца пэўныя 

выразы, ска зы (ёсць ад мыс ло выя га лі ны на вук, якія гэ та 

вы ву ча юць). На прык лад, мож на па раў наць сло вы «свя та» 

(ад «свя ты дзень») і «праздник» (ад «пра здность»). Усё 

гэ та моц на ўплы вае на тое, як ча ла век мыс ліць і ўспры-

мае гэ ты свет. Та му важ на за ха ваць жы вы ўжы так мо вы. 

Зды маць філь мы, пі саць на ёй кні гі, на ву ко выя ар ты ку лы, 

вы ка рыс тоў ваць у паў ся дзён нас ці ды ін шае.

— Ці ёсць пла ны, як па пу ля ры за ваць гуль ню?

— Ду маю, важ на, каб доб рыя рэ чы бы лі на ві да во ку. 

Мно гія лю дзі на ра ка юць, што яны не ка рыс та юц ца бе ла рус-

кай мо вай, бо на ёй ня ма та го, што ім па трэб на, — філь маў, 

кніг, пад руч ні каў, у да дзе ным вы пад ку — гуль няў. І вось 

ёсць! Я б ха цеў, каб лю дзі гэ тым ка рыс та лі ся, каб і яны, 

ка лі бу дуць ста яць пе рад ней кім вы ба рам, ба чы лі, што 

ёсць аль тэр на ты ва.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ВЕЧ НЫЯ 
КАШ ТОЎ НАС ЦІ... 
У СМАРТ ФО НЕ

На тат кі На тат кі 

шмат дзет на га шмат дзет на га 

тат кітат кі

За вуч 
у тра лей бу се ёсць?


