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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.12 16.49 7.37
Вi цебск — 9.09 16.31 7.22
Ма гi лёў — 9.02 16.39 7.37
Го мель — 8.50 16.44 7.54
Гродна — 9.26 17.06 7.40
Брэст    — 9.18 17.14 7.56

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Барыса, 
Макара, Мітрафана, Рыгора, 
Фёдара.
К. Леанціны, Емяльяна, Здзіслава, 
Зянона, Мікалая.

Месяц
Першая квадра 9 снежня. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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А ка ман да ваць у до ме па вi нен хтось цi 
АД НА!

— Да ра гая, што за ры ба ў нас у юш-
цы пла вае?

— Та бе што, мая юш ка не па да ба-
ец ца?!

— Су па кой ся, юш ка па да ба ец ца. Мне 
не па да ба ец ца, што ры ба яе есць.

Учо ра быў пер шы сне га пад. Па ўсiм 
го ра дзе ад бы ва лi ся су стрэ чы чле наў элi-
тар на га клу ба «Ама та ры лет няй гу мы».

Да пят нi цы га то вы!
Ма бiль ны за ра джа ны, ба ланс па-

поў не ны, у кi шэ нi па пер ка з ма iм ад-
ра сам!

SMS ад му жа
«Ка ха ная, я моц на па ра нiў на гу на пра-

цы. На ста мя не пры вез ла. На гу мо гуць 
ам пу та ваць...».

SMS ад жон кi:
«ХТО ТА КАЯ НА СТА?!»
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1768 год — вый шаў пер шы том сла ву тай эн цык ла пе дыі «Бры та-
ні ка». Тэр мін «эн цык ла пе дыя» ста лі шы ро ка ўжы ваць у XVІ 

ста год дзі. Але яшчэ за дзве ты ся чы га доў да на ра джэн ня Хрыс то ва эн цык-
ла пе дыч ны мі пра ца мі ка рыс та лі ся ў Ста ра-
жыт ным Егіп це, а за тым і ў Ста ра жыт ным 
Кі таі. Ад на з пер шых уні вер саль ных эн-
цык ла пе дый на анг лій скай мо ве — «Бры-
та ні ка» — вя дзе сваю гіс то рыю з 6 снеж ня 
1768 го да, ка лі вый шаў яе пер шы том. У 
той час «Бры та ні ка» скла да ла ся толь кі з 
трох та моў і змя шча ла ся на 2391-й ста рон-
цы. У 1797 го дзе за вяр шы ла ся яе трэ цяе 
вы дан не, якое скла да ла ся ўжо з 18 та моў. 
Су час нае, 15-е вы дан не «Бры та ні кі», мае 32 та мы, у ім 120 ты сяч ар ты-
ку лаў, ка ля 44 міль ё наў слоў і больш за 1000 ілюст ра цый. А яе аў та ры — 
вя ду чыя су свет ныя экс пер ты, ся род якіх дзя сят кі лаў рэ а таў Но бе леў скай 
прэ міі.

1812 год — ба ча чы кан чат ко вую гі бель свай го вой ска, На па ле он, 
не да яз джа ю чы да Віль ні, па нёс ся на сан ках у Па рыж. Вось 

як ус па мі наў пра гэ та гер цаг Ар ман дэ Ка лен кур, які су пра ва джаў яго. «У 
гэ ты дзень трое мяс цо вых ся лян на па ло ха лі ўвесь абоз, але ледзь толь кі 
са бра лі ся не каль кі пе ха цін цаў, як ся ля не ўцяк лі, раз ра ба ваў шы па пя рэд не 
два ге не раль скія экі па жы. Ім пе ра тар быў па глыб ле ны ў чы тан не дэ пеш з 
Фран цыі, а мы ўсе ра да ва лі ся ліс там, атры ма ным ад бліз кіх. У Па ры жы бы лі 
за не па ко е ныя пе ра пын кам у атры ман ні па ве дам лен няў з вой ска, але там 
да лё ка не ўяў ля лі са бе на шых бе даў. Па мяць аб мі ну лых па хо дах ім пе ра та-
ра пад трым лі ва ла ве ру і вы клі ка ла та кі спа кой, што на ша доў гае маў чан не 
зра бі ла знач на менш глы бо кае і не пры ем нае ўра жан не, чым мож на бы ло 
ча каць».

1933 год — на ра дзі ла ся (го рад Ор ша) Зі на і да Якаў леў на Ма жэй ка, 
бе ла рус кі эт на му зы ко лаг, док тар мас тацт ва знаў ства, за слу жа-

ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Асноў ныя да сле да ван ні па ты па ло гіі і ме ла се 
аб ра да ва га фальк ло ру, эка ло гіі ру раль най (гіс то ры ка-сты лё вай) куль ту ры, 
гіс то рыі эт на му зы ка знаў ства. Ар га ні за ва ла вы пуск грамп лас ці нак, у іх лі ку 
«Му зыч ны фальк лор Бе ла рус ка га Па лес ся» з се рыі «Му зыч ны фальк лор 
на ро даў све ту» (Гран-пры ЮНЕС КА, 1988). Па вод ле яе сцэ на ры яў зня та 
7 да ку мен таль ных му зыч на-эт на гра фіч ных філь маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1994).

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, лінг віст, пісь мен нік:

«Ша ну еш лю дзей — то і лю дзі ця бе ша на ваць бу дуць».

За па лен не лёг кiх, або пнеў ма нiя, час та ўспры ма ец ца 
як пра сту да з вы со кай тэм пе ра ту рай, каш лем i агуль най 
сла бас цю. Мы не да вя ра ем пра ве ра ным ме та дам 
i спа дзя ём ся на на род ныя срод кi. Ад нак та кая 
лег ка дум насць па гра жае ўсклад нен ня мi.

Вар та ве даць, што даў но вы най дзе на i вы раб ля ец ца пры шчэп ка ад пнеў-
ма нii. Праў да, дзейс ная яна толь кi та ды, ка лi за па лен не вы клi ка на ад ным 
уз бу джаль нi кам — пнеў ма ко кам. У 52 кра i нах све ту та кая пры шчэп ка ўне-
се на ў На цы я наль ны ка лян дар аба вяз ко вых дзi ця чых пры шчэ пак. Най больш 
вя до мыя вак цы ны — «Прэ ве нар» (ЗША) i «Пнеў ма 23» (Фран цыя). Пер шую 
вак цы ну мож на ўво дзiць усiм дзе цям з 3 ме ся цаў жыц ця, дру гую — з 2 га доў. 
У боль шас цi вы пад каў за па лен не лёг кiх у ма лых да пя цi га доў вы клi ка ец ца 
пнеў ма ко ка вай iн фек цы яй, якая цяж ка пад да ец ца ля чэн ню i дае вы со кi пра-
цэнт цяж кiх на ступ стваў. Спе цы я лiс ты ад зна ча юць, што са мым на дзей ным i 
дзейс ным срод кам ба раць бы з пнеў ма нi яй з'яў ля ец ца ма са вая вак цы нап ра-
фi лак ты ка.

Уз бу джаль нi ка мi пнеў ма нii з'яў ля юц ца са мыя роз ныя бак тэ рыi, мiк ро бы i вi-
ру сы — пнеў ма ко кi, ста фi ла ко кi, ге ма фiль ная па лач ка, кi шэч ная па лач ка i iнш. 
Дзе цi час цей за да рос лых хва рэ юць на пнеў ма нiю, якая вы клi ка ец ца мiк ро ба мi 
мi кап лаз мы. Гэ тыя мiк ро бы ад на ча со ва па доб ныя i на бак тэ рыi, i на вi ру сы. А 
вось за па лен не лёг кiх, вы клi ка нае ўзбу джаль нi кам ле гi я не ла, прак тыч на не 
су стра ка ец ца ў дзя цей. Да рэ чы ад ной з кры нiц ле гi я нел з'яў ля юц ца сiс тэ мы 
для кан ды цы я нi ра ван ня па вет ра. Ад кры тая i но вая гру па ўзбу джаль нi каў — бак-
тэ ро i ды, якiя пра цяг лы час лi чы лi ся не па та ген най фло рай ро та вай по лас цi. Су-
стра ка юц ца i не бiя ла гiч ныя аген ты пнеў ма нii, на прык лад, бен зiн. У за леж нас цi 
ад раз на вiд нас цi ўзбу джаль нi ка i па вi нен пры зна чац ца той цi iн шы ан ты бi ё тык. 
Та му не аб ход на здаць ана лiз мак ро ты. А ён ро бiц ца ў ста цы я на ры.

Баль нiч ная пнеў ма нiя ан ты бi ё ты ка мi не ле чыц ца. Гэ та фор ма ўзнi кае ў хво-
рых i мед пер са на лу, якiя атры ма лi мiк ро бы з баль нiч на га ася род дзя — устой-
лi выя да ан ты бi ё ты каў.

1. Пнеў ма нiю, якая час та ўзнi кае з-за пе ра аха лодж ван ня, мож на ля чыць 
цеп лы нёй. Але ў лаз ню ад праў ляц ца нель га. Вы со кая тэм пе ра ту ра i без та го 
вы пра боў вае на шу сар дэч на-са су дзiс тую сiс тэ му. А ў па рыл цы сэр ца зу сiм 
мо жа не вы тры маць тэм пе ра тур на га ўда ру. Мер ка ван не аб тым, што хва ро ба 
вы хо дзiць з по там — бес пад стаў нае. Збi ваць тэм пе ра ту ру пры вост рай пнеў-
ма нii да па ма га юць, як нi дзiў на, ха лод ныя кам прэ сы, якiя трэ ба мя няць кож ныя 
паў га дзi ны.

2. Пры тэм пе ра ту ры це ла да 37 гра ду саў мож на пры мя няць са гра валь ныя 
кам прэ сы, гар чыч нi кi на груд ную клет ку, га ра чыя на жныя ван ны. Для леп ша-
га ад дзя лен ня мак ро ты да юць цёп лае ма ла ко на па ло ву з бар жо мi або со дай 
(1/2 лыж кi на шклян ку ма ла ка). Пры гус той мак ро це па ка за ны рас тво ры со ляў 
ёду. Мож на ўзяць 3 ст. л. све жых пла доў ма лi ны, за лiць дзвю ма шклян ка мi га-
ра чай ва ды, на сто яць 45 хвi лiн, пра ца дзiць i пiць.

3. Як толь кi тэм пе ра ту ра знi жа ец ца да 37 гра ду саў, док тар мо жа рэ ка мен-
да ваць ля чэб ную фiз куль ту ру (каб не бы ло за стою ў лёг кiх). Мож на, ска жам, 
на дзi маць па вет ра ныя ша ры кi. Рэ ка мен ду ец ца ды халь ная гiм нас ты ка:

Сто я чы са гнуць ру кi пе рад гру дзя мi — глы бо кi ўдых, энер гiч на ад вес цi  �
лок цi на зад i пад няць га ла ву — вы дых.

Сто я чы пад няць ру кi над га ла вой — удых, апус цiць — вы дых. Паў та рыць  �
15–20 ра зоў.

Но гi на шы ры нi плеч, ру кi ў ба кi — удых, энер гiч на на хi лiц ца на пе рад.  �
Да кра нуц ца паль ца мi до лу — пра цяг лы вы дых. Паў та рыць 7–10 ра зоў.

Ру кi на бёд рах. Па ва роч ва ем ту ла ва — 3–5 ра зоў у кож ны бок. �
Пад рых та ва ла Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Нi я кай лаз нi
пры пнеў ма нi і!

36,636,6  ��

Мі ніс тэр ства энер ге ты кі і На цы я наль ная 
ака дэ мія на вук вы сту пі лі за за ха ван не 
рэс пуб лі кан ска га ланд шафт на га 
за каз ні ка «Азё ры». Пра гэ та рэ дак цыі 
па ве да мі ла ка ар ды на тар ка кам па ніі 
«У аба ро ну бе ла рус кіх ба лот!» Воль га 
Кас ке віч. Та кім чы нам пра ект па ста но вы 
Са ве та Мі ніст раў, які пра ду гледж вае 
вы вад част кі за каз ні ка з пры ро да ахоў най 
зо ны і на ступ ную яго пе ра да чу пад 
тор фа зда бы чу, не знай шоў пад трым кі 
ся род гэ тых ве дам стваў.

Ме на ві та та кой па зі цыі на конт за каз ні ка «Азё-
ры» пры трым лі ва ец ца і Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. На-
га да ем, што пы тан не зда бы чы тор фу ў ра до ві-
шчы «Свя тое», якое з'яў ля ец ца част кай за каз ні ка 
«Азё ры», быў раз гле джа ны на гра мад скіх слу хан-
нях сё ле та 2 ліс та па да. Кі раў ніц тва мі ніс тэр ства 
па ве да мі ла, што, «уліч ва ю чы дум ку пе ра важ най 

боль шас ці пры сут ных на гра мад скіх слу хан нях, 
Мінп ры ро ды ўнес ла ва ўрад пра ект па ста но вы Са-
ве та Мі ніст раў, які не пра ду гледж вае вы клю чэн не 
ўчаст ка тар фя но га ра до ві шча «Свя тое, 112» са 
скла ду зя мель за каз ні ка «Азё ры».

Акра мя та го, пры ро да ахоў нае ве дам ства на кі-
ра ва ла ў Мі нэ нер га пра па но ву аб су мес най пад-
рых тоў цы і ўня сен ні ва ўрад пра па ноў аб ад ме не 
па ста но вы Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 17 чэр ве ня 2011 г. № 794. На га да ем, што, згод-
на з гэ тай па ста но вай, 8 ба лот, якія ўва хо дзяць у 
склад пры ро да ахоў ных тэ ры то рый, мо гуць быць 
ад да дзе ны пад зда бы чу тор фу. Эко ла гі ахрыс ці лі 
гэ ты да ку мент «ан ты ба лот ным».

«Мінп ры ро ды не ад на ра зо ва вы каз ва ла за не-
па ко е насць па пы тан ні не га тыў ных эка ла гіч ных 
на ступ стваў, звя за ных з вы ва дам тар фя ных ра-
до ві шчаў з асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то-
рый», — га во рыц ца ў за яве мі ніс тэр ства.

Сяр гей КУР КАЧ

�

� СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы):

• главный инженер, 
 главный бухгалтер УП ЖЭС № 13 
 (ул. Нововиленская, 6)

• мастер УП ЖЭС 27 (ул. Орловская, 24) 
  УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

• начальник производственного отдела
• начальник отдела благоустройства 
 (на период д/о)

• мастер ремонтного участка
• инженер-энергетик
• паспортист РСЦ2 (пр. Победителей, 83)

Возможен карьерный рост!

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
� РАБОЧИЕ:

• трактористы
• водитель автобуса
• водитель погрузчика
• наладчик КИП и А
• слесарь-сантехник 
 УП ЖЭС
• кровельщик по металли-
 ческим кровлям УП ЖЭС

• маляр УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• электромонтер УП ЖЭС 
 (Требования 3-4 разряд)

• оператор ПЭВМ 
 диспетчерской службы
• оператор ПЭВМ РСЦ2 
 (пр. Победителей, 83)

• рабочие по комплексной
 уборке УП ЖЭС

УНП 100055817

Обращаться по адресу:

Дружный 
и доброжелательный 
коллектив! 

Будем рады всем!

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

г. Минск, ул. Комсомольская, 20А. 
(8017) 327 67 52.Тел.

Ланд шафт ны за каз нік «Азё ры» 
пад тор фа зда бы чу не ад да дуць 

Добрая навінаДобрая навіна  ��

Бе ла рус кiя па ляр нi кi ад пра вi лi ся 
ў но вую экс пе ды цыю. На ледзяны 
кантынент яны прыбудуць 14 снежня. 
Бе ла рус кая ан тарк тыч ная экс пе ды-
цыя ў скла дзе 59-й Ра сiй скай ан тарк-
тыч най экс пе ды цыi бу дзе пра хо дзiць 
па 14 кра са вi ка 2014 го да.

Удзель нi ка мi шос тай Бе ла рус кай ан-
тарк тыч най экс пе ды цыi ста лi на чаль нiк 
экс пе ды цыi Аляк сей Гай да шоў, iн жы нер-
эко лаг На ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра НАН 
Бе ла ру сi па бiя рэ сур сах Юрый Гi гi няк i 
iн жы нер-геа фi зiк На цы я наль на га на ву ко-
ва-да след ча га цэнт ра ма нi то рын гу азо-
нас фе ры БДУ Iлья Бруч коў скi. На чаль нiк 
экс пе ды цыi Аляк сей Гай да шоў упэў не ны, 
што 2014 год ста не для на шай на ву кi вы-
зна чаль ным. У на ступ ным го дзе пла ну-
ец ца рас па чаць бу даў нiц тва ўлас най 
бе ла рус кай ан тарк тыч най стан цыi. Та-
му бу дзе пад рых та ва на ацэн ка ўздзе ян ня 
стан цыi на на ва коль нае ася род дзе. Спра-
ва зда ча бу дзе прад стаў ле на ў мiж на род-
ныя ор га ны для та го, каб экс пер ты пе ра ка-

на лi ся, што бу даў нiц тва i дзей насць са мой 
стан цыi не зро бяць не га тыў ны ўплыў на 
эка ло гiю Ан тарк ты кi. Стар шы ня Прэ зi-
ды у ма НАН Бе ла ру сi Ула дзi мiр Гу са коў 
пад крэс лi вае, што для Ака дэ мii на вук ад-
праў ка шос тай Бе ла рус кай ан тарк тыч най 
экс пе ды цыi — па цвяр джэн не та го, што Бе-
ла русь з'яў ля ец ца кра i най, якая пра во дзiць 
паў на маш таб ныя ўнi каль ныя да сле да ван нi 
мiж на род на га зна чэн ня.

Пад час шос тай экс пе ды цыi бе ла рус кiя 
па ляр нi кi бу дуць пра во дзiць да сле да ван нi 
па пя цi на ву ко вых кi рун ках, у тым лi ку з 
вы ка ры стан нем но вых тэх нiч ных срод каў 
бе ла рус кiх рас пра цоў шчы каў. На прык-
лад, бу дзе пра ве дзе на се рыя вы мя рэн няў 
ап тыч ных ха рак та рыс тык i мiк ра струк тур 
аэ ра зо лю ў пры бя рэж най зо не Ан тарк ты-
кi з да па мо гай спект ра льна га ска нi ру ю-
ча га со неч на га ра дыё мет ра, се рыя ак-
ты на мет рыч ных на зi ран няў i вы мя рэн няў 
з да па мо гай аў та ма ты за ва най сiс тэ мы 
ак ты на мет рыч ных на зi ран няў «Пе ленг 
СФ-16» 

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Бе ла ру сы за мах ну лi ся
на ўлас ную ан тарк тыч ную стан цыю

МедыяперсонаМедыяперсона  ��
У пра гра ме «Ды@блог пра мо-
ву» на ка на ле «Бе ла русь-3» па 
па ня дзел ках га во раць, зра зу-
ме ла, пра мо ву. Гос цi пра гра мы 
на ўлас ным пры кла дзе iлюст ру-
юць, што лю боў да бе ла рус кай 
мо вы не за ле жыць ад на цы я-
наль нас цi, мес ца пра жы ван ня, 
пра фе сii i ўзрос ту. Для iх мо-
ва — гэ та i што дзён нае жыц цё, 
i стан ду шы. Не ка то рыя важ ныя 
пы тан нi сён ня аб мяр коў ва ем з 
вя ду чым пра гра мы На ву мам 
Галь пя ро вi чам.

— На вум Якаў ле вiч, тэ ма мо вы 
ак ту аль ная, ад нак як за цi ка вiць ёю 
аў ды то рыю?

— На огул, тэ ма мо вы, умоў яе iс на-
ван ня сён ня ў гра мад стве, у по бы це i ў 
роз ных сфе рах — гэ та пра сто ра не аб-
дым ная. Та му ёсць роз ныя ас пек ты. 
Спа чат ку я ста вiў пе рад са бой за да чу 
прос та рас ка заць пра мо ву. Але ад 
асвет нiц тва трэ ба пе ра хо дзiць да кан-
крэт ных пры кла даў функ цы я на ван ня 
мо вы. Да праб лем звя за ных з гэ тым. 
Вель мi важ на, каб i су раз моў цы бы лi 
цi ка выя. I тут я вы лу чаю тры плы нi 
ге ро яў. Пер шая плынь — гэ та вя до-
мыя лю дзi. Тыя, якiх ве да юць, якiя ма-
юць пэў ны аў та ры тэт. Дру гая — лю дзi 
роз ных пра фе сiй i на цы я наль нас цяў, 
для якiх мо ва з'яў ля ец ца не ад' ем ным 
срод кам у што дзён ным ужыт ку. I трэ-
цяя — на ша сён няш няя мо ладзь. Мы 
ў пра гра ме вя дзём не толь кi агуль ныя 
раз мо вы пра мо ву, але iлюст ру ем усю 
па лiт ру яе iс на ван ня. Для мя не кож-
ная та кая гу тар ка — ад крыц цё i за-
да валь нен не, ра дасць з-за та го, што 
ёсць лю дзi, якiя спа кой на i нар маль на 
жы вуць з мо вай. Тыя, хто лi чаць сён ня 
бе ла рус кую мо ву вяс ко вай цi мо вай 
прос тых лю дзей, не ма юць ра цыi, бо 
ўсё як раз на ад ва рот — гэ та па каз чык 
аду ка ва на га ча ла ве ка, з па чуц цём 
улас най год нас цi. Пе ра да чы з на шы мi 
ге ро я мi — iлюст ра цыя та го, што мо ва 
жы ве, раз вi ва ец ца, i мы спа дзя ём ся, 
так i бу дзе ўсё пра цяг вац ца.

— Не аб мi ну лi, на пэў на, ува гай i 
пы тан не бi лiнг вiз му?

— Бi лiнг вiзм, я за зна чаў гэ та ў 
мно гiх пра гра мах, свед чыць пра ба-
гац це на ша га на ро да. Бо не кож ная 
кра i на мо жа па хва лiц ца та кой з'я вай. 
На шы лю дзi ма юць маг чы масць сва-
бод на ва ло даць дзвю ма мо ва мi. Гэ та 
пры кме та аду ка ва най, раз вi тай, еў-
ра пей скай на цыi. I не вар та ду маць, 
быц цам ад на мо ва пе ра ва жае над iн-
шай. Бi лiнг вiзм — гэ та роў насць моў. 
Гэ та не азна чае, што кож ны па вi нен 

заў сё ды на дзвюх мо вах раз маў ляць. 
Аса бiс тая спра ва кож на га, як раз маў-
ляць до ма, на ву лi цы, на пра цы. Нi-
хто нi ко га не пры му шае, але сва бод-
на ва ло даць мо вай i ад ной, i дру гой, 
ка лi та бе трэ ба на гэ тай мо ве га ва-
рыць, — ёсць вы шэй шае да сяг нен не. 
Та му мы, ка лi га во рым пра двух моўе, 
як раз пад крэс лi ва ем роў насць моў i 
зна чэн не для кож на га ча ла ве ка маг-
чы мас цi ве даць iх.

— Гэ та, бяс спрэч на, важ на, ад-
нак час та да во дзiц ца чуць пы тан не, 
як за ах во цiць да вы ву чэн ня бе ла-
рус кай мо вы?

— Род ная мо ва — гэ та ас но ва iдэн-
ты фi ка цыi i па зi цы я на ван ня ся бе ў све-
це. Без умоў на, гэ та так, але пры ўсiм 
пры тым з-за пэў ных праб лем, не да-
хо паў мо жа быць вы ха ван ня ў шко лах 
уз нi кае па трэ ба шу каць сты му лы. Асаб-
лi ва ў су вя зi з тым, што ад бы ла ся та кая 
пе ра ары ен та цыя са з'яў лен нем но ва га 
па ка лен ня. Яно ўжо ўрба нiс тыч нае. Вы-
рас ла ў го ра дзе i баць кi ўжо, мо жа, не 
га ва ры лi па-бе ла рус ку. Та му не кож ны 
ўсве дам ляе, што гэ та са ма iдэн ты фi ка-
цыя, i пра гэ та трэ ба га ва рыць. Сты-
му лы па вiн ны быць у тым сэн се, што 

для лю бой спра вы i для праг ма-
тыч на га ча ла ве ка вель мi важ на, 
каб ён ад чу ваў па трэ бу вы ка рыс-
тоў ваць гэ тую мо ву. Па шы рэн не 
сфер ужыт ку мо вы ў мно гiм за ле-
жыць ад са мiх лю дзей. Якiя зай-
ма юц ца мас тац твам, гiс то ры яй, 
вы ха ван нем. Па чы на ю чы з рэ-
кла мы, шыль даў. Я не як су тык-
нуў ся з праб ле май рэ пер ту а ру 
на ша га му зыч на га тэ ат ра. У iм 
не бы ло нi вод на га на цы я наль-
на га спек так ля. Тэ атр аб' явiў 
кон курс — i ма тэ ры ял з'я вiў ся. 
Та ды га лоў ны мас тац кi кi раў нiк 
ка жа, што спек такль па куль што 
не атры маў ся цал кам бе ла рус ка-
моў ным, бо нi пуб лi ка, нi ар тыс ты 
да гэ та га не га то выя. Здзiў ля ю ся 
гэ тай сi ту а цыi: як гэ та ва ўсiм рэ-
пер ту а ры, дзе шмат спек так ляў, 
нель га знай сцi мес ца для цал кам 
бе ла рус ка моў на га? А вось iталь-
ян скую опе ру спя ва юць на мо ве 

ары гi на ла ва ўсiм све це. I тру па га то-
вая да гэ та га ў лю бым еў ра пей скiм 
тэ ат ры. Ча му му зыч ны тэ атр не мо жа 
асво iць нi вод на га спек так ля на бе ла-
рус кай мо ве? А ў тэ ат ры Ян кi Ку па лы 
на спек так лях анш ла гi, бо мно гiя, на ват 
пры ез джыя, хо чуць пай сцi i па гля дзець 
спек такль на на шай мо ве. У шко ле пра-
вод зяць ра нiш нi кi, дзi ця чыя спек так лi. 
У пра гра ме мы за кра ну лi не як тэ му та-
го, што на ват мно гiя вы клад чы кi бе ла-
рус кай мо вы ў шко ле ка рыс та юц ца ёю 
толь кi на ўро ку. А на стаў нiк жа па вi нен 
прык лад па каз ваць. У гэ тых праб ле-
мах нi ко га не звi на ва цiш, бо перш за 
ўсё пры чы на ў лю дзях, у iх псi ха ло гii. I 
на ша пе ра да ча па вiн на спры яць па пу-

ля ры за цыi доб ра зыч лi ва га стаў лен ня, 
каб лю дзi ўсве дам ля лi, што гэ та Бе ла-
русь, на ша мо ва i тыя рэ чы, якi мi мож на 
га на рыц ца.

— А чым па тлу ма чыць не га тыў-
нае стаў лен не да мо вы?

— Трэ ба ска заць, што для бе ла-
рус ка га мен та лi тэ ту ха рак тэр ныя 
доб ра зыч лi васць, спа га да. Та кiя ж 
якас цi трэ ба i да мо вы пра яў ляць. 
Ста вiц ца да яе з па ва гай. Гэ та наш 
скарб i каш тоў насць. Вель мi доб ра, 
ка лi яна i кож ны дзень пры сут нi чае. 
Мы рэа лiс ты i та му не вар та ма рыць, 
быц цам у адзiн дзень усе рап там за-
га во раць па-бе ла рус ку. Бо гла ба лiзм, 
мiг ра цыя прос та не да зва ля юць ад ной 
мо ве па на ваць. А не га тыў ныя рэ ак цыi 
ўзнi ка юць ад ня ве дан ня. Лю дзi, якiя 
не га тыў на ста вяц ца да мо вы, доб рай 
га вор кi не чу лi. Яны не чы та лi доб рую 

лi та ра ту ру. У iх ня ма ўяў лен ня пра ба-
гац це на шай мо вы.

У гэ тым сэн се вель мi важ ныя для 
мя не бы лi су стрэ чы з за меж нi ка мi. 
Курт Вул хай зер, пра фе сар Бран-
дай ска га ўнi вер сi тэ та ЗША, Ар нольд 
Мак мi лан, пра фе сар Лон дан ска га ўнi-
вер сi тэ та, вы дат на га во раць на бе ла-
рус кай мо ве. Гэ та як прык лад та го, 
што на ша мо ва за па тра ба ва на, што 
ёю цi ка вяц ца ў све це. У на ступ ны па-
ня дзе лак у пра гра ме я бу ду гу та рыць 
з Ар ме нам Сар да ра вым. Ён ар мя нiн. 
Але лi чыць для ся бе не аб ход ным ве-
даць бе ла рус кую мо ву. Гэ та так са ма 
прык лад.

— Атрым лi ва ец ца, на вы па ды 
не пры ман ня трэ ба рэ ага ваць раз-
важ лi ва?

— Нi я кай агрэ сii, злос цi, спа кой ны 
тон. Я i мае су раз моў цы ў сту дыi ста-

ра ем ся на лю быя пы тан нi ад каз ваць 
ад кры та. Iмк нём ся рас тлу ма чыць i 
пры няць роз ныя па зi цыi. Мы не пры-
чэс ва ем пы тан нi, якiя iдуць ад аў ды то-
рыi, не рэ да гу ем iх. Якi мi б вост ры мi i 
не пры ем ны мi яны не бы лi. Трэ ба агуч-
ваць тое, што ёсць праб ле ма. Ёсць 
лю дзi, якiя не лю бяць мо ву, за бы лi ся 
пра яе, i яны так са ма за да юць пы тан-
нi. I на iх мае ге роi ад каз ва юць.

Я пе ра ка на ны, што не кры кам, не 
ло зун га мi, а перш за ўсё аса бiс тым 
пры кла дам, а па-дру гое раз важ лi вай i 
ўдум лi вай ра бо тай трэ ба да па ма гаць 
мо ве за няць сваё мес ца, якое яна па-
вiн на зай маць.

— За кра на ю чы ро лю шко лы, 
нель га аб мi наць ува гай i ўплыў 
сям'i…

— Мне зда ец ца, сён ня кры ху раз-
бу ры ла ся су вязь па ка лен няў. Ра ней 
бы ла сям'я вяс ко вая, у якой раз маў-
ля лi па-бе ла рус ку, у шко ле вы кла да лi 
па-бе ла рус ку, а по тым ча ла век мог 
пры ехаць у го рад, i там ужо больш 
функ цы я на ва ла рус кая мо ва. Гэ-
та кры ху па ру шы ла ся, бо вы рас ла 
па ка лен не баць коў, у якiх не бы ла 
за кла дзе на лю боў да мо вы. I гэ тыя 
баць ка i ма цi не мо гуць свай му дзi ця-
цi даць уро каў род най мо вы, бо са мi 
яе не за сво i лi. I та му важ на ў сям'i з 
дзець мi сес цi за каз кi, дзi ця чыя кнi гi i 
ра зам з дзець мi прай сцi гэ тую шко лу. 
А на стаў нi кi тут па вiн ны да па маг чы 
баць кам. Шмат што за ле жыць i ад 
нас, жур на лiс таў, лю дзей, якiя ма юць 
да чы нен не да сло ва, якое гу чыць шы-
ро ка.

Я ве даю не адзiн прык лад, ка лi 
дзе цi на сва iм пры кла дзе вы ха ва лi 
баць коў. Баць кi лю бяць сва iх дзя цей, 
та му, ду маю, баць кi лю боў да бе ла-
рус ка га сло ва заў сё ды пад тры ма юць. 
Мой баць ка вы рас у ра бо чай сям'i ў 
По лац ку, мо вай бе ла рус кай не ка рыс-
таў ся, але заў сё ды ка заў мне, што 
трэ ба лю бiць бе ла рус кую мо ву. Мо ва 
не па вiн на быць прад ме там кан флiк ту. 
Мо ва му сiць быць прад ме там па ва гi, 
зго ды i лю бо вi, па вiн на згур тоў ваць 
лю дзей, ра бiць iх даб рэй шы мi.

Але на ДРАП КО.

«ВЕ ДАН НЕ БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЫ — 
ГЭ ТА ПА КАЗ ЧЫК АДУ КА ВА НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА»

Тыя, хто лi чаць сён ня 
бе ла рус кую мо ву вяс ко вай 
цi мо вай прос тых лю дзей, 
не ма юць ра цыi, бо ўсё як раз 
на ад ва рот — гэ та па каз чык 
аду ка ва на га ча ла ве ка, 
з па чуц цём улас най год нас цi. 

Я пе ра ка на ны, 
што не кры кам, не ло зун га мi, 
а перш за ўсё аса бiс тым 
пры кла дам, а па-дру гое 
раз важ лi вай i ўдум лi вай 
ра бо тай трэ ба да па ма гаць мо ве 
за няць сваё мес ца, 
якое яна па вiн на зай маць.

На вум
ГАЛЬ ПЯ РО ВIЧ:


