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Не ада рвац ца ад вы то каўНе ада рвац ца ад вы то каў

Ім ёныІм ёны

Заў сё ды по бачЗаў сё ды по бач

Уя ві це са бе: вы лю бі це пла ваць, зай ма-
е це ся гэ тым ві дам спор ту, але ад ной-
чы пры хо дзі це ў ба сейн, а ён... пус ты. 
І вам ка жуць, што ва дой ба сейн больш 
на паў няц ца не бу дзе. Па доб ная сі ту а-
цыя скла ла ся ў 2008 го дзе, ка лі рап там 
са школь на га кур са знік прад мет «Су-
свет ная мас тац кая куль ту ра». У ве рас ні 
2015 го да гэ ту па мыл ку вы пра ві лі, але 
ўсё роў на прад мет «Мас тац тва. Ай чын-
ная і су свет ная мас тац кая куль ту ра» 
па куль вы кла да ец ца толь кі ў пя тых і 
шос тых кла сах. У на ступ ным го дзе да 
іх да лу чац ца сё мыя. А праз год — вось-
мыя кла сы...

Эй нштэйн і Фё дар Да ста еў скі
— Пад рас та ю ча му па ка лен ню па ста ян на 

ўну ша юць дум ку, што трэ ба зай мац ца дак-
лад ны мі на ву ка мі, эка но мі кай, вы ву чэн нем 

за меж ных моў, бо ме на ві та за імі бу ду чы ня. 
І не дзіў на, што на шля ху да ства рэн ня «сі-
лі ко на вай да лі ны» знай шлі ся ар гу мен ты на 
ка рысць та го, што ад вы ву чэн ня су свет най 
мас тац кай куль ту ры мож на ад мо віц ца без 
асаб лі вых страт. Так ста ла ся, што ме на ві та 
гэ та дыс цып лі на ака за ла ся са мым ураз лі вым 
звя ном у шко ле, — па дзя ліў ся сва і мі дум-
ка мі з удзель ні ка мі рэс пуб лі кан ска га фо ру-
му пе да гог да дат ко вай аду ка цыі на род-
най арт-сту дыі «Вост раў» На цы я наль на га 
цэнт ра мас тац кай твор час ці дзя цей і мо-
ла дзі Юрый ІВА НОЎ. — Між ін шым, куль ту-
ра з'яў ля ец ца най ма гут ней шым фак та рам 
эка на міч на га раз віц ця. Сён ня нас акру жае 
прад мет нае ася род дзе, ство ра нае за ход няй 
цы ві лі за цы яй, і мы мо жам і да лей ста яць у 
чар зе па чу жыя да сяг нен ні, пла ціць за чу жы 
ды зайн, та му што ў нас у гэ тым пла не ця пер 
на зі ра ец ца стра шэн ны кры зіс. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ЧА ГО ДУ ША 
ПРО СІЦЬ?

ЯК НА ТРА ДЫ ЦЫ ЯХ НА РОД НАЙ КУЛЬ ТУ РЫ ВЫ ХА ВАЦЬ АСО БУ
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— Ка лі па раў наць тваю твор часць га доў 
дзесяць та му, у па чат ку шля ху ў лі та ра ту-
ру, і сён ня, што змя ні ла ся, а што за ста ло ся 
ра ней шым?

— Усё змя ні ла ся кар ды наль на. Я быў зу сім 
ма ла ды, шмат у чым спя шаў ся, і ў мя не на 
пер шых эта пах не бы ло да рад цаў, якім я мог 
бы да вя раць. У прын цы пе, за ста лі ся толь кі 
твор чы ім пэт і лю боў да лі та ра ту ры. Усё ас-
тат няе па мя ня ла ся на столь кі, што я на ват не 
знай ду та кой ры сы, якая бы ла ў мя не дзе ся-
ці год дзе та му і за раз за ха ва ла ся. Мо жа, гэ та 
і доб ра, бо сва ёй апош няй на гэ ты час кні гай 
«Па да рож жа на край лож ка» я раз ві таў ся з 
са бой ра ней шым.

— І якой бу дзе твая про за но ва га ўзо ру?
— Не ве даю, на коль кі мая за дум ка рэа лі-

зу ец ца і бу дзе ці ка вай чы та чу, але я збі ра ю ся 
пі саць га тыч ныя каз кі. Ра ней так са ма звяр-
таў ся да гэ та га жан ру, але тое бы лі тво ры для 
дзя цей, вель мі лёг кія, фі ла соф скія. Рэ дак тар-
ка ка жа, што не зра зу ме ла, для яко га ўзрос ту 
мае но выя тэкс ты: у іх усё за над та га тыч на, 
пе ра боль ша на, але га лоў ны мі ге ро я мі з'яў ля-
юц ца дзе ці.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Сяр гей КА ЛЕН ДА: 

«Псеў да нім даў мне сі лы «Псеў да нім даў мне сі лы 
іс ці да лей»іс ці да лей»

Ка лі пе ра ліч ваць усе кні гі, лі та ра тур ныя 
пра ек ты, аў та рам якіх з'яў ля ец ца 
Сяр гей КА ЛЕН ДА, то не хо піць 
паль цаў абедз вюх рук. Больш 
як дзя ся так па пя ро вых і элект рон ных 
вы дан няў про зы, амаль столь кі ж 
вы пус каў ча со пі са «Ма ку ла ту ра», 
мност ва пуб лі ка цый у бе ла рус кай 
пе ры ё ды цы... Зда ец ца, што Сяр гей 
мае ней кі сак рэт над звы чай най 
пра ца ві тас ці, умен ня пры ва біць твор чую 
му зу і пры цяг нуць ува гу чы та чоў. 
Але пры гэ тым ён не над та кла по ціц ца 
пра пры знан не ка лег і не імк нец ца 
за ва я ваць пры яз насць кры ты каў. 
Каб дыс тан цы я вац ца ад улас най 
асо бы і воб ра за, што склаў ся, на ват 
пры ду маў са бе твор чае аль тэр-эга — 
Аляк сандр Бац кель. Пра тое, на вош та 
па спя хо вы ма ла ды пра за ік па чаў 
пі саць пад псеў да ні мам, як рэ агуе 
на не пры ман не ка лег і які твор чы лёс 
усё ж та кі ча кае Бац ке ля, мы сён ня 
гу та рым з Сяр ге ем Ка лен дам.

ДЗЯЎ ЧЫ НА Ў ФОР МЕ І... 
РА ШУ ЧАСЦЬ

— Доб ра, што вы без аб ца саў і ў доў гім 
па лі то, — акі нуў шы мя не по гля дам, кан-
ста та ваў сяр жант мі лі цыі Анд рэй БАЧ-
КО, мі лі цы я нер пер ша га ўзво да ППСМ 
гра мад скай бяс пе кі УУС ад мі ніст ра цыі 
Мас коў ска га ра ё на г. Мін ска. — Са мі ра-
зу ме е це, на два рэ не май, а ха дзіць прый-
дзец ца шмат.

Пра «шмат» я зра зу ме ла толь кі на заўт ра, 
ка лі мае но гі па ча лі «скар дзіц ца»... Але гэ та 
бы ло ўжо пас ля зме ны з пе шым па тру лём.

— Ра бо та ў нас ёсць заў сё ды, але ме на-
ві та ў пят ні цу лю дзі рас слаб ля юц ца пас ля 
цяж кіх пра цоў ных дзён і па чы на юць ад па-

чы ваць, хто на што здат ны. Вель мі час та 
та кое «свя та» за кан чва ец ца ўмя шан нем мі-
лі цыі, — хут ка ўво дзіць у курс спра вы пра-
пар шчык мі лі цыі Ва лян ці на БАЧ КО.

Сваю ро лю тут ады гры вае і па ра го да, на-
двор'е. За раз, на прык лад, па ру шаль ні каў, якія 
рас пі ва юць спірт ныя на поі на зя лё най зо не 
або дзі ця чай пля цоў цы, ня шмат, але сі ту а цыя 
зме ніц ца з пер шым «упэў не ным» сон цам.

— Я да гэ та га ўжо пры звы ча іў ся, — заў-
ва жа ю чы маю за ці каў ле насць тым, як гля-
дзяць лю дзі на Ва лю, ка жа Анд рэй. — А вось 
яна да гэ туль ад чу вае ся бе не як ня ём ка.

Як пры зна ла ся Ва ля, яна са праў ды не 
ра зу мее, што асаб лі ва га ў дзяў чы не ў фор-
ме. «Ма быць, іх здзіў ляе тое, што я па тру-
люю?» — вы каз вае зда гад ку пра пар шчык.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

Ся мей ны па труль 
пра ва па рад ку

Яны ра зам і до ма, і на служ бе
Ма ла дая сям'я мі лі цы я не раў рас каз вае пра пер шыя кро кі ў пра фе сіі, раз вей вае 
стэ рэа ты пы на конт служ бо вых ра ма наў, раз ва жае пра ад каз насць і дзе ліц ца 
пла на мі на бу ду чы ню.
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