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Мо ва пры цяг нен няМо ва пры цяг нен ня

Сё ле та ў БДУ прай шла ўжо 

чац вёр тая Між на род ная лет-

няя шко ла бе ла ру сіс ты кі. За-

меж ні кі з дзе вя ці кра ін на два 

тыд ні пры еха лі ў Мінск, каб 

ву чыць на шу мо ву. Які ба гаж 

ве даў і ўра жан няў па вез лі яны 

да ся бе на ра дзі му, да ве да ла-

ся «Чыр вон ка. Чыр во ная зме-

на».

Яна КА ЛІ Я ША ВА жы ве ў Чэ хіі. 

Сту дэнт ка фі ла соф ска га фа куль-

тэ та Пра жска га ўні вер сі тэ та да-

сле дуе рус кую фі ла ло гію і тэ о рыю 

лі та ра ту ры.

Дзяў чы на ва ло дае фран цуз-

скай, анг лій скай, рус кай і кры ху 

поль скай мо ва мі. На шу лек сі ку 

ёй не скла да на зра зу мець, бо яна 

падобная да апош няй і род най. 

А вось мяк кія гу кі [з'] і [дз'] ёй да-

юц ца цяж ка. Спра віц ца з фра зай 

«Сме ла з'еў дзвес це змей» — са-

праўд ная пе ра мо га.

— Кож ны раз у шко ле ад кры ваю 

для ся бе штось ці но вае ў га лі не 

мо вы — фра зе а ла гіз мы, пры маў-

кі. На ват ско ра га вор кі спра ба ва ла 

вы маў ляць, — дзе ліц ца дзяў чы на.

У Бе ла ру сі яна ўжо трэ ці раз і 

па спе ла па гля дзець На ва гру дак, 

Іўе. Жар туе, што ў Мін ску абы шла 

амаль усе біб лі я тэ кі і му зеі. Яне 

вель мі па да ба ец ца ста лін ская ма-

ну мен таль ная ар хі тэк ту ра ста лі цы 

і шы ро кія ву лі цы.

Да ся бе на ра дзі му дзяў чы на 

па вез ла не толь кі ўра жан ні, але і 

на шы пра дук ты. Пры зна ец ца, што 

вель мі лю біць квас. У Чэ хіі яго 

амаль не маг чы ма ку піць, а ка лі і 

зной дзеш, то ма лень кая бу тэль ка 

бу дзе каш та ваць два еў ра. На бы ла 

так са ма ке ра мі ку — сва ім зна ё мым 

у па да ру нак узя ла глі ня ныя свіс-

туль кі ў вы гля дзе пту шак.

Да від КУР КОЎ СКІ пры ля цеў з 

ЗША. Ён вы пуск нік Ель ска га ўні-

вер сі тэ та, зай маў ся там сла віс ты-

кай і ін фар ма ты кай.

— У мяне прак тыч ныя баць кі і 

ба бу лі: яны вель мі ха це лі, каб я быў 

пра гра міс там у Шта тах. Але гэ та га 

не зда ры ла ся, — жар туе хло пец.

Сла віс ты кай ён за ха піў ся, бо 

праз яе мож на па глы біц ца ў гіс-

то рыю і лі та ра ту ру. Па чаў удас-

ка наль ваць рус кую мо ву, а по тым 

за ці ка віў ся ўкра ін скай і бе ла рус-

кай. Ка лі ву чыў ся ў ба ка лаў ры я-

це, на ват пі саў на ву ко вы тэкст пра 

ад роз нен ні дзвюх апош ніх. За раз 

чы тае пе ра кла ды па-бе ла рус ку. 

З во се ні хло пец ад праў ля ец ца на 

ста жы роў ку ў Вар шаў скі ўні вер сі-

тэт, дзе ў тым лі ку бу дзе пра цяг-

ваць вы ву чаць і на шу мо ву.

За ўва жае, што не ўсе лі та ра тур-

ныя нор мы яму зра зу ме лыя: «На-

прык лад, нас ву чы лі, што пра віль-

на вы маў ляць «пра баць це» за мест 

«пра бач це», але ў вас так ні хто не 

ка жа».

Ка лі пра па ную Да ві ду пе рай сці 

на рус кую мо ву, каб яму бы ло ляг-

чэй, хло пец ад мах ва ец ца: «Не-не». 

У Мін ску ён ста ра ец ца раз маў ляць 

па-бе ла рус ку і за ме жа мі ўні вер-

сі тэц кіх аў ды то рый. Праў да, гэ ты 

во пыт не заў сё ды ста ноў чы.

— Вось я не як зай шоў у ка вяр ню 

ка ля вак за ла, па пра сіў сур вэт ку. 

На мя не так пра да вач ка па гля-

дзе ла. «Што?» — не каль кі ра зоў 

пе ра пы та ла, быц цам я аб ра зіў яе. 

Па куль на рус кай мо ве не ска заў, 

не зра зу ме ла.

У Мін ску хло пец бы вае час та. 

Ка жа, яму па да ба ец ца, што на ша 

мо ладзь вель мі ак тыў ная — ці ка-

віц ца роз ны мі трэ нін га мі і пра ек та-

мі ў не фар маль най аду ка цыі.

Ка лі пы та ю ся ў кі та ян кі Чжаа 

ДАНЬ, як ёй вы ву чэн не бе ла рус-

кай мо вы, дзяў чы на не ха вае: скла-

да на...

— Час та блы таю сло вы з рус-

кі мі, — тлу ма чыць ма гіст рант ка 

Дру го га пе кін ска га ўні вер сі тэ та за-

меж ных моў. — Вось у вас ра ман-

тыч ныя ад но сі ны па між муж чы нам і 

жан чы най на зы ва юц ца «ка хан не». 

А ў рус кай мо ве сло ва «лю боў» для 

ўсіх вы пад каў па ды хо дзіць.

Дзяў чы на дзе ліц ца, што для яе 

ві зіт у Бе ла русь — гэ та яшчэ і пер-

шая па езд ка ў Еў ро пу. Не за быў нае 

ўра жан не!

— На па мяць ку пі ла фі гур ку бус-

ла. Пра да вец ска заў, што гэ та сім-

вал уда чы, шчас ця і даб ра бы ту.

Што ці ка ва, у школу бе ла ру сіс-

ты кі пры яз джа ла не толь кі мо ладзь, 

чыя спе цы яль насць звя за на з фі-

ла ло гі яй. На прык лад, па ляк Мі хал 

ХА ЛЕ ВІЧ пра цуе... пра гра міс там.

— Лінг віс ты ка — маё хо бі, — 

здзіў ляе хло пец. — Я люб лю ўсход-

не сла вян скія мо вы і вы ра шыў ву-

чыць бе ла рус кую. На за ня тках 

тут усё ра зу мею, але праб ле ма ў 

тым, што не ве даю, як са мо му га-

ва рыць.

Пас ля зна ём ства з кра і най ай-

ціш ні ку за паў у ду шу Ня свіж скі за-

мак. А яшчэ на ша кух ня.

— Я еў дра ні кі, шмат дра ні каў. 

Вель мі смач на! Так са ма ма чан ку 

каш та ваў — мне спа да ба ла ся.

Ба дай, най больш скла да на на 

за ня тках прый шло ся італь ян цу 

Эду ар да НЭГ РА. Бе ла рус кую мо-

ву за гэ тыя два тыд ні ён ву чыў з 

ну ля. Пы та ю ся, якія сло вы ця пер 

ёсць у яго ар се на ле.

— «Дзя куй вя лі кі», «ка лі лас-

ка», «вель мі пры ем на», «слу хай-

це», «паў та рай це», — з усмеш кай 

пе ра лі чае Эду ар да і да дае, што для 

італь ян ца мо ва цяж кая: вы маў лен-

не іс тот на ад роз ні ва ец ца.

Ён жы ве ка ля Ту ры на і пра цуе 

вы клад чы кам у ся рэд няй шко ле. 

Вы кла дае тэх ніч ныя дыс цып лі-

ны. «Маё по ле дзей нас ці зу сім 

ін шае. Але мо вы — гэ та так ці-

ка ва», — тлу ма чыць на стаў нік, 

ча му ў воль ны час ён вы ра шыў 

па глы біц ца ў лінг віс ты ку, а не ў 

ін жы не рыю.

Італь я нец ад зна чае, што ў нас 

усё тан ней шае — ежа, транс парт. 

На прык лад, у Ту ры не бі лет у мет ро 

каш туе 1,9 еў ра.

— Пер шае ўра жан не ад Мін ска — 

вя лі кі чыс ты го рад, дзе шмат кве так. 

І лю дзі вель мі вет лі выя, — дзе ліц ца 

Эду ар да. Ад' яз джа ю чы на ра дзі му, у 

свой ча ма дан ён спа ка ваў глі ня ныя 

і драў ля ныя су ве ні ры, а так са ма бе-

ла рус кі ша ка лад і пе чы ва.

Уся го ў лет няй шко ле на ву ча ла-

ся 14 ча ла век. «Сё ле та мы бра лі 

не коль кас цю, а якас цю: у мно гіх, 

хто пры ехаў, не па чат ко вы ўзро-

вень ва ло дан ня мо вай, — ад зна чае 

за гад чы ца ка фед ры ма ла дзёж-

най па лі ты кі і са цы я куль тур ных 

ка му ні ка цый Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та вы шэй шай шко лы 

Але на ІГ НА ТО ВІЧ. — На прык лад, 

бы ла дзяў чы на з Гер ма ніі, якая 

цу доў на раз маў ляе па-бе ла рус ку 

і збі ра ец ца спра ба ваць пе ра кла-

даць на шых су час ных аў та раў на 

ня мец кую мо ву».

У пер шай па ло ве дня ўдзель ні кі 

шко лы зай ма лі ся аду ка цы яй: ха дзі-

лі на прак ты ку маў лен ня, лек цыі з 

ці ка вы мі асо ба мі, на прык лад паэ-

там Анд рэ ем Ха да но ві чам. Тым, 

хто зу сім не ве даў бе ла рус кай, да-

па ма га лі ва лан цё ры, якія ся дзе лі 

по бач. А ў ад ной гру пе ў па ры з 

пе да го гам «пра ца ва ла» ляль ка 

Ста ся, якая, жар ту юць, маг ла раз-

га ва рыць лю бо га. «Але спра ва, вя-

до ма, не ў ча раў ніц тве, а ў пра фе-

сі я на ліз ме вы клад чы каў», — да дае 

Але на Іг на то віч.

У дру гой па ло ве дня за меж ні каў 

ча ка ла куль тур ная пра гра ма. Не 

толь кі кла січ ныя эк скур сіі (у На цы я-

наль ны мас тац кі і гіс та рыч ны му зеі, 

За слаўе, Ня свіж), але і зна ём ства 

з ма ла дзёж ны мі мес ца мі ста лі цы: 

ту со вач най ву лі цай Зы біц кай, хіпс-

тар скай Каст рыч ніц кай, пля цоў кай 

з ву ліч най ежай «Пя соч ні ца».

Шко ла бе ла ру сіс ты кі — пра ект 

ва лан цёр скі. Удзель ні кам вы дзя ля-

юць мес ца ў сту дэнц кім ін тэр на це, 

бяс плат на пра вод зяць куль тур ную 

і аду ка цый ную пра гра мы. Ар га ні-

за та ры да па ма га юць ім бяс плат на 

ад крыць ві зу, але за пра езд і хар-

ча ван не яны пла цяць са ма стой на.

У гэ тым го дзе ўпер шы ню ар га-

ні за ва лі так са ма бе ла рус ка моў ную 

шко лу для дзя цей, якая пра ца ва ла 

два тыд ні. За ня ткі там пра хо дзі лі ў 

гуль ня вой фор ме, і да лу чыц ца да іх 

за пра ша лі не толь кі за меж ных гас-

цей, але і ма лень кіх бе ла ру саў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

У вы ву чэн ні мо вы га лоў нае — прак ты ка.

Зна ём ства з бе ла рус кай куль ту рай у му зеі гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук.

Не ба чыў га лоў ны «брыль янт» кра і ны — лі чы, не быў у Мін ску.

6 ве рас ня БРСМ спаў ня-

ец ца 16 га доў. Ак ты віс ты 

Са ю за мо ла дзі ад зна чаць 

дзень на ра джэн ня ар га ні-

за цыі не сло ва мі, а спра-

ва мі.

У ста лі цы сён ня на Кам-

са моль скім во зе ры з'я віц ца 

пер шая ад кры тая крэ а тыў ная 

пра сто ра «Бе ла русь — кры ні ца 

на тхнен ня». Доб ра ах вот най 

пра цоў най ак цы яй Са юз мо-

ла дзі на ча ле з лі да рам ар га-

ні за цыі Дзміт ры ем Ва ра ню ком 

дасць старт но ва му агуль-

на рэс пуб лі кан ска му пра ек ту 

«#ЗаДело!». Яго наз ва вы-

бра на не вы пад ко ва, па коль кі 

ў ёй за кла дзе ны двая кі сэнс. 

Гэ та ўлас на і за клік за няц ца 

кан крэт ны мі спра ва мі, і свое-

асаб лі вае пы тан не на конт та го, 

што чап ляе ма ла дых лю дзей, 

на што б яны ха це лі звяр нуць 

ува гу і што змя ніць. «За ча пі ла 

тое, што ад бы ва ец ца ва кол ця-

бе? На вя дзі па ра дак на ма лой 

ра дзі ме: пач ні з ся бе, свай го 

два ра, ву лі цы, кла са, ра бо ча-

га мес ца». Пад час рэа лі за цыі 

пра цоў на га пра ек та пла ну ец-

ца доб ра ўпа рад ка ваць ва лей-

боль ную, фут боль ную і дзі ця-

чую пля цоў кі.

Дзень на ра джэн ня — вы дат-

ная на го да су стрэц ца за са лод-

кім ста лом ра зам з вы ха ван ца мі 

ад на го са ста ліч ных дзі ця чых 

да моў і ўру чыць ім да но ва га 

на ву чаль на га го да па да рун кі ад 

Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 

БРСМ у рам ках даб ра чын най 

ак цыі «У Са юз з сяб ра мі».

Па ка ле на ў гра зі, але азарт-

на, кру та і ве се ла... Так не звы-

чай на пра па нуе ад зна чыць 

свя та на ву чэн скай і пра цоў най 

мо ла дзі Зэ львен ская ра ён ная 

ар га ні за цыя БРСМ. Трэ ба бу-

дзе пра дэ ман стра ваць фі зіч ную 

фор му і пра явіць вы нос лі васць 

у тур ні ры па ба лот ным ва лей бо-

ле на бе ра зе ра кі Зэльвян кі. Гэ-

та на бі ра ю чы па пу ляр насць від 

спор ту і ак тыў на га ад па чын ку.

А ва лан цё ры БРСМ з «Доб-

ра га Сэр ца» з усёй Го мель-

шчы ны пад час аб лас но га эта пу 

рэс пуб лі кан скай даб ра чын най 

ак цыі «Ад наў лен не свя тынь 

Бе ла ру сі» ўжо зра бі лі свой 

пра цоў ны ўнё сак да свя та — 

лі та раль на на пя рэ дад ні да па-

маг лі з доб ра ўпа рад ка ван нем 

тэ ры то рыі хра ма Свя то га бла-

га вер на га кня зя Аляк санд ра 

Не ўска га ў Го ме лі.

Аб' ек там жа кло па ту ва лан-

цё раў Ма гі лёў шчы ны ў рам-

ках аб лас но га ма ла дзёж на га 

пра ек та «Доб рыя спра вы та-

бе, мая ма лая ра дзі ма!» ста ла 

кры ні ца ў вёс цы Га лы нец. Ак-

ты віс ты БРСМ на пя рэ дад ні дня 

на ра джэн ня сва ёй ар га ні за цыі 

доб ра ўпа рад ка ва лі мес ца для 

зруч на га за бо ру ва ды і ўлад-

ка ва лі зо ну ад па чын ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Свя ту —
но вы 

пра цоў ны 
па чын

КЛЮ ЧЫК КЛЮ ЧЫК 
ДА НЕ ВЯ ДО МАЙ ДА НЕ ВЯ ДО МАЙ 
КУЛЬ ТУ РЫКУЛЬ ТУ РЫ
Чым ка хан не ад роз ні ва ец ца ад лю бо віЧым ка хан не ад роз ні ва ец ца ад лю бо ві


