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Мі ка лай ФЯСЬ КОЎ: 

«ДЫ ЛЕ ТАНЦ КІЯ РАЗ ВА ЖАН НІ 
ПРА ЦТ ПА ЗБАЎ ЛЕ НЫ АБ' ЕК ТЫЎ НАС ЦІ»

Му зы ка ста ла яго вер най спа да рож ні цай 
з дзя цін ства. У род най Сла ве ніі сён ня ён вя до мы 
су пра цоў ніц твам з та кі мі ар тыс та мі, 
як Ян Плес тэнь як, Ну ша Да рэн да, 
кі раў ні ком ка ман ды якой, да рэ чы, з'яў ля ец ца 
вось ужо на пра ця гу два нац ца ці га доў. 
Вы сту паў у скла дзе гур та су свет най зор кі 
Крыс та фе ра Кро са. Ця пер Сва ро гаў, 
кла віш нік і аран жы роў шчык, вы ра шыў 
па спра ба ваць ся бе ў «воль ным пла ван ні», 
бо, як пры зна ец ца ар тыст, да сяг нуў той кроп кі, 
ка лі трэ ба неш та мя няць, каб ру хац ца да лей 
і раз ві вац ца... Як ні дзіў на, пер шую 
кам па зі цыю ён на пі саў на рус кай мо ве. 
З яго «Тры ло гі яй» бе ла рус кая пуб лі ка 
па зна ё мі ла ся на сё лет нім кон кур се 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». 
Ад нак пры хіль ніц ар тыст за ці ка віў, 
не толь кі рас ка заў шы пра нік нё ную 
гіс то рыю ча роў ным го ла сам,
 але і сва ёй пуб ліч най за явай 
ажа ніц ца на ад ной з пры га жунь. 
Ці са праў ды тыя сло вы азна ча юць 
«зя лё нае свят ло» для дзяў чат, 
чым за ці ка віў спе ва ка бе ла рус кі фес ты валь 
і што мо жа за бяс пе чыць пос пех
 на эст ра дзе, ён рас па вёў пры су стрэ чы.

— Якія ўра жан ні за ста лі ся ад зна ём ства з на шы мі 
га ра да мі?

— У Ві цеб ску мне ўда ло ся па на зі раць пад час фес ты-
ва лю за нач ным жыц цём го ра да. Бы ло вель мі ве се ла. І 
ў Мін ску гу ля лі ноч чу. Асаб лі вае ўра жан не па кі нуў ваш 
Па лац Рэс пуб лі кі. На огул мне ўсё вель мі спа да ба ла ся, 
па чы на ю чы з пер ша га дня май го пры ез ду ў Бе ла русь. Я 
ад чу ваў ся бе так, ні бы та тра піў у ін шы час, і мне гэ та па-
да ба ла ся, бо я пры хіль нік эпо хі СССР.

— Як вы да ве да лі ся пра «Сла вян скі ба зар»?
— Пра фес ты валь я ўпер шы ню па чуў ад сва ёй рус-

кай сяб роў кі, якая жы ве ў Сла ве ніі ўжо не дзе ка ля 
пя ці га доў. По тым я па ці ка віў ся ў май го сяб ра Юрыя 
Ан то на ва, ці бу дзе ўдзел у кон кур се ка рыс ным для 
мя не. Ён ска заў, што па спра ба ваць вар та, бо фес ты-
валь вя до мы.

— Пе рад кон кур сам на строй ва лі ся бе на ўдзел ці 
на пе ра мо гу?

— Фес ты валь у Ві цеб ску — маё пер шае соль нае 
вы ступ лен не на вя лі кай сцэ не. Я не ста віў пе рад са бой 
мэ ту спа бор ні чаць з кімсь ці. Прос та ха це ла ся па ка заць 
сваю твор часць. І фес ты валь стаў леп шым ва ры ян там 
зра біць гэ та на пра сто рах СНД. Я на ват не браў фес ты-
валь ных кам па зі цый, якія да зво лі лі б пра дэ ман стра ваць 
усе мае ва каль ныя здоль нас ці, та му што больш важ на 
для мя не бы ло па ка заць сваю му зы ку.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ»)

АД ЧУЙ, ШТО ЗНА ЧЫЦЬ 
СТВА РЫЦЬ 

СВАЮ КА ЛЕК ЦЫЮ
У ча сы, ка лі яшчэ не бы ло ма біль ных тэ ле фо наў, кам п'ю та раў 
і ін тэр нэ ту, ка лек цы я на ван не бы ло ма са вым за ня ткам. Та ды 
рэд ка мож на бы ло знай сці школь ні ка, які б ні чо га не збі раў, — 
на столь кі гэ тая з'я ва бы ла рас паў сю джа най.

Да вай мя няц ца!
У шмат лі кіх ганд лё вых кроп ках, на по шце пра да ва лі ся мар кі роз ных 

се рый — жы вё лы, птуш кі, гіс та рыч ныя асо бы, тво ры мас тац тва... Вя лі-
кай па дзе яй бы ло атры маць мар ку з за меж жа, ска жам, пры да па мо зе 
ліс та ван ня з дзець мі кра ін са цы я ліс тыч на га ла ге ра — Поль шчы, Ру мы-
ніі, Бал га рыі... Мар кі ад клей ва лі на ват з кан вер таў і кла лі ў спе цы яль ны 
аль бом з плё нач ны мі «кі шэнь ка мі» — кля сер.

Ка лек цы я на ва лі паш тоў кі, ка лян да ры кі, пры го жыя аб горт кі ад цу-
ке рак (асаб лі ва, ка лі нех та пры во зіў іх з Пры бал ты кі і ін шых кра ін), а 
фан ці кі ад жва чак не толь кі збі ра лі, але яшчэ і ню ха лі, бо во дар ад іх 
доў га тры маў ся на па пе ры.

Шмат хто збі раў фо та здым кі зна ка мі тых са вец кіх кі на ак цё раў, якія пра-
да ва лі ся на бо ра мі ці па асоб ку. На ад ва рот ным ба ку гэ тых здым каў змя шча-
ла ся ка рот кая бія гра фіч ная да вед ка і філь ма гра фія «зор кі». А вось вы явы 
за меж ных ар тыс таў ку піць бы ло не маг чы ма. Але на да па мо гу юным ка лек-
цы я не рам пры хо дзіў ка ля ро вы ча со піс пра кі но «На эк ра нах». Звы чай на 
ін фар ма цыя пра філь мы су пра ва джа ла ся парт рэ та мі га лоў ных ге ро яў, якія 
са вец кая мо ладзь ста ран на вы ра за ла і на клей ва ла на кар дон.

Збі ра лі знач кі — для іх бы лі спе цы яль ныя аль бо мы з па ра ло на вы мі 
ар ку ша мі, каб мож на бы ло пры шпі ліць, а ча сам чап ля лі і прос та на тка ні-
ну. Не ка то рыя маг лі са бе да зво ліць ка лек цы я на ваць мі ні я цюр ныя ма дэ лі 
аў та ма бі ляў — яны бы лі да во лі да ра гія (па 5, 7, 10 руб лёў і больш), за тое 
ў іх ад чы ня лі ся дзве ры! Мно гія збі ра лі ма не ты, а ка лі хто пры во зіў іх з 
за меж жа (той жа Поль шчы, Чэ ха сла ва кіі) — гэ та бы ло свя та! Вы мпе лы, 
мяк кія цац кі — ка лек цыі мож на бы ло ства рыць з ча го за ўгод на. Імі га на-
ры лі ся, іх кла пат лі ва за хоў ва лі (а, маг чы ма, не ка то рыя за хоў ва юць і ця пер 
свае дзі ця чыя «скар бы»), па паў ня лі і мя ня лі ся, мя ня лі ся, мя ня лі ся...

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ»)

40,5 ты ся чы абі ту ры ен таў не пе ра адо ле лі 
сё ле та на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні мі-
ні маль ны па рог. Гэ тай ліч бай апош ні ме сяц 
апе ры ру юць усе за пар: жур на ліс ты, пе да го гі, 
рэ пе ты та ры, баць кі абі ту ры ен таў, прад стаў-
ні кі ор га наў кі ра ван ня аду ка цы яй, уні вер-
сі тэц кія вы клад чы кі. І кож ны ін тэр прэ туе 
вы ні кі ЦТ на свой лад. Ад ны ўпэў не ны, што 
ўзро вень пад рых тоў кі вы пуск ні коў зні зіў ся 
ўжо да кры тыч най ад зна кі, інакш не бы ло б 
та кой вя лі кай коль кас ці тых, хто заў час на 
па зба віў ся пра ва ўдзель ні чаць у кон кур се ў 
ВНУ. Ін шыя спра бу юць на пад ста ве вы ні каў 
удзель ні каў ЦТ зра біць вы сно вы аб эфек-
тыў нас ці і якас ці ра бо ты пе да го гаў асоб ных 
школ і на ват цэ лых рэ гі ё наў. Трэ ція лі чаць, 
што мі ні маль ны па рог трэ ба бы ло ўво дзіць 
толь кі для абі ту ры ен таў, якія прэ тэн ду юць 
на бюд жэт ныя мес цы. Ад но мож на сцвяр-
джаць дак лад на: вы ні кі ўдзель ні каў ЦТ ста лі 
гэ тым ле там ад ной з га лоў ных топ-на він. Мы 
вы ра шы лі па ці ка віц ца, а што ду ма юць пра 
бур ныя «гра мад скія аб мер ка ван ні» вы ні каў 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня яго не па срэд-
ныя ар га ні за та ры, і су стрэ лі ся з ды рэк та рам 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў 
Мі ка ла ем ФЯСЬ КО ВЫМ.

ЦТ — не школь ны эк за мен
— Мі ка лай Сця па на віч, як вы лі чы це, ці заў сё ды 

ка рэкт на ў на шай кра і не трак ту юц ца вы ні кі пра ве-
дзе ных ус туп ных іс пы таў? Ка лі хтось ці сцвяр джае, 
што ў ся рэд нім рус кую мо ву школь ні кі ве да юць на 
30 ба лаў, а ма тэ ма ты ку — на 20, на коль кі іх мер ка-
ван не ад па вя дае рэ ча іс нас ці?

— Праб ле ма ў тым, што на ват мно гія пе да го гі 
блы та юць цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не і вы ні ко вую 
атэс та цыю і не ба чаць па між імі прын цы по вай роз-
ні цы. За да ча ЦТ — скла дан не рэй тын га вых спі саў 
абі ту ры ен таў у ад па вед нас ці з уз роў нем іх пад рых-
тоў кі. Гэ та фак тыч на кон курс ся род абі ту ры ен таў з 
прэ тэн зі яй на пэў нае мес ца, па жа да на больш вы-
со кае, у агуль ным спі се прэ тэн дэн таў. І па куль гэ та 
ўсе не зра зу ме юць, так і бу дуць ду маць, што 30 
ба лаў на ЦТ — гэ та школь ная «трой ка», а 20 ба лаў 
— «двой ка».

Вя до ма, цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не ад на ча-
со ва з ад бо рам най больш пад рых та ва ных абі ту-
ры ен таў да зва ляе даць ха рак та рыс ты ку ўзроў ню 
ава ло дан ня абі ту ры ен та мі асоб ных раз дзе лаў і тэм 

ву чэб ных пра грам і вы яў ляе маг чы мыя не да хо пы ў 
іх за сва ен ні. Але ж мы не ацэнь ва ем ра бо ту ўсёй 
шко лы. У су сед няй Ра сіі з мо ман ту ўка ра нен ня там 
Адзі на га дзяр жаў на га эк за ме ну апош ні ўсё час цей 
па зі цы я ну ец ца як ацэ на чная пра цэ ду ра, якая да зва-
ляе атрым лі ваць ін фар ма цыю аб ста не аду ка цыі ў 
кра і не і рэ гі ё не і мер ка ваць аб ха рак тэр ных тэн дэн-
цы ях у аду ка цыі. Але там Адзі ны дзяр жаў ны эк за мен 
і са праў ды з'яў ля ец ца ад на ча со ва і вы пуск ным эк за-
ме нам за курс ся рэд няй шко лы. Да та го ж і па ды хо-
ды да ацэнь ван ня ў Ра сіі і ў нас вы ка рыс тоў ва юц ца 
прын цы по ва роз ныя.

Ацэнь ва ю чы вы ні кі ЦТ гэ та га го да, не ка то рыя аў-
та ры ў са цы яль ных сет ках ад зна ча юць ні бы та «ня ў-
хіль нае зні жэн не ўзроў ню пад рых тоў кі су час ных абі-
ту ры ен таў». Але ха чу за ўва жыць, што лю бая ацэн ка 
ўзроў ню пад рых тоў кі вы пуск ні коў школ мо жа грун та-
вац ца толь кі на ад па вед ных да сле да ван нях. На коль кі 
мне вя до ма, та кіх да сле да ван няў у на шай кра і не не 
пра во дзі ла ся, тым больш на пра ця гу шэ ра гу га доў. 
Та му лю быя мер ка ван ні і вы сно вы, якія грун ту юц ца 
на вы ні ках цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, не больш 
чым суб' ек тыў ны по гляд на сі ту а цыю, ад воль ная ацэн-
ка і ўлас нае трак та ван не па няц цяў «зда валь ня ю ча» і 
«не зда валь ня ю ча».

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ»)

СВА РО ГАЎ:

«НЕ СТРА ЦІЦЬ ПРЫ ХІЛЬ НІ КАЎ 
ДА ПА МО ЖА ТОЛЬ КІ ШЧЫ РАСЦЬ»
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