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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.58 17.48 8.50
Вi цебск — 8.53 17.33 8.40
Ма гi лёў — 8.48 17.39 8.51
Го мель — 8.39 17.41 9.02
Гродна — 9.13 18.04 8.51
Брэст    — 9.08 18.10 9.02

Iмянiны
Пр. Марыі, Кірылы, Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра. 
К. Яны, Людвіка, Людвікі, Пятра, 
Яна.

Месяц
Маладзік 30 студзеня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Сёння ў акно пастукаў градуснік і 
папрасіўся дадому!

Сен са цыя! Зной дзе на жан чы на, якая 
заў сё ды ве дае, ча го хо ча!

А не, гэ та прос та му жык з доў гі мі 
ва ла са мі. Усё нар маль на...

Дыя лог мар жоў:
— А мо жа, вы п'ем пе рад ку пан нем?
— Ні ў якім ра зе. А то ў нас быў адзін 

вы па дак: му жык ныр нуў п'я ным, вы ныр нуў 
цвя ро зым — бу тэль ка ка ту пад хвост!

Урок геа мет рыі.
— Да ка жы, што гэ ты трох ву голь нік 

мае пра мы ву гал.
— Ды я кля ну ся вам.

1730 год — на ра дзіў ся Мі хал Ка зі мір Агін-
скі, дзяр жаў ны і ва ен ны дзея ча Рэ-

чы Па спа лі тай, кам па зі тар, пісь мен нік і ме цэ нат. 
Зай маў ад каз ныя па са ды ў ВКЛ: чаш ні ка, пі са ра 
поль на га, ва я во ды ві лен-
ска га, вя лі ка га гет ма на. 
Быў ад ным з кан ды да таў 
Ка ця ры ны ІІ на трон Рэ чы 
Па спа лі тай. У 1771 го дзе 
пе рай шоў на бок Бар скай 
кан фе дэ ра цыі, але яго 
вой скі бы лі раз бі тыя Су-
во ра вым пад Ста ло ві ча мі, 
пас ля ча го вы му ша ны быў 
эміг ра ваць. У 1775 го дзе 
вяр нуў ся ў Бе ла русь. Жыў 
у Сло ні ме, дзе па бу да ваў не каль кі ма ну фак тур, 
за сна ваў дру кар ню, тэ атр, ка пэ лу, ба лет ную шко-
лу. Па яго іні цы я ты ве і на яго срод кі па бу да ва ны 
Агін скі ка нал. Пра явіў здоль нас ці як му зы ка-вір-
ту оз. Аў тар па ла нэ заў, опер, пе сень на ўлас ныя 
вер шы. Вы даў паэ тыч ныя збор ні кі «Кніж ка ў вя лі-
кую ак та ву», «Гіс та рыч ныя і ма раль ныя апо вес ці», 
«Бай кі і ня-бай кі». Па мёр у 1800 го дзе.

1833 год — на ра дзіў ся (вёс ка Убор кі, ця пер 
Бя рэ зін скі ра ён) Апа лі на рый Гі ля ра-

віч Га раў скі, бе ла рус кі жы ва пі сец, парт рэ тыст. 
У 1855-м скон чыў Пе цяр бург скую ака дэ мію мас-
тац тваў, удас ка наль ваў сваё май стэр ства ў на ву-
чаль ных уста но вах і сту ды ях Жэ не вы, Дзю сель-
дор фа, Ры ма і Па ры жа. У 1860-80-х га дах жыў у 
ма ёнт ку Убор кі, шмат па да рож ні чаў па Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і не, ро бя чы за ма лёў кі. У зі мо вы час жыў 
у Пе цяр бур гу, дзе вы кла даў у мас тац кай шко ле 
Та ва рыст ва за ах воч ван ня мас тац тваў. Ра зам з 
бра там Іпа лі там да па ма гаў Трац ця ко ву фар мі ра-
ваць мас тац кую ка лек цыю. Ства рыў шэ раг кар цін, 
што апя ва юць бе ла рус кую пры ро ду, на род ны по-
быт: «Ба ло та», «Лі пы», «Ве чар у Мін скай гу бер-
ні» і мно гія ін шыя. Най больш вя до мыя парт рэ ты 
К. Сал да цен ка ва, Ф. Бру ні, М. Глін кі, «Парт рэт 
се ля ні на». Ка ля 40 кар цін мас та ка зна хо дзіц ца ў 
На цы я наль ным мас тац кім му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Па мёр у 1900 го дзе.

1948 год — на ра дзіў ся (г. Грод на) Аляк-
сандр Ула дзі мі ра віч Фра лоў, бе ла рус-

кі ву чо ны ў га лі не ме ды цын скай ін фар ма ты кі, кар-
дыя ло гіі, док тар бія ла гіч ных на вук (1996). Аў тар 
на ву ко вых прац па ме ды цын скай ін фар ма ты цы, 
кар дыя ло гіі, апра цоў цы сіг на лаў. Ар га ні за ваў се-
рый ны вы пуск ліч ба вых ды яг нас тыч ных пры бо раў 
і пра грам на га за бес пя чэн ня. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1996).

Анд рэй ВО ЛЯН, фі ло саф, ідэ о лаг Рэ фар-
ма цыі:

«Ка лі мы хо чам збе раг чы на ша гра-
мад ства, мы па він ны з да па мо гай 
за ко наў стры маць тых не на сыт ных, 
якія пе ра тва ры лі ся ў ра боў рас ко шы 
і мар на траў ства».
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Аляк сей Ка на нен ка — вя до мы 
ўкра ін скі па эт, пра за ік, дзі ця чы 
пісь мен нік. А яшчэ і ды рэк тар 
дэ парт амен та вы да вец кай спра-
вы і прэ сы Дзяр жаў на га ка мі тэ-
та тэ ле ба чан ня і ра дыё вя шчан ня 
Укра і ны. Ён час та пры яз джае ў 
Бе ла русь, сяб руе з мно гі мі бе ла-
рус кі мі пісь мен ні ка мі. Зай ма ец ца 
пе ра кла да мі бе ла рус кай паэ зіі. З 
Аляк се ем Ка на нен кам і су стрэў ся 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды», каб за-
даць не каль кі пы тан няў. Да рэ чы, 
укра ін скі лі та ра тар пры ме ўдзел 
і ў ХХ Мін скай між на род най кніж-
най вы стаў цы-кір ма шы, што ад-
крые сваю пра цу 5 лю та га.

— Аляк сей, пісь мен нік і чы ноў нік 
— да во лі ан та га ніс тыч нае спа лу чэн-
не... Як вам уда ец ца па яд наць у са бе 
гэ тыя дзве ро лі?

— Ва ўсе ча сы бы лі пісь мен ні кі, якія 
пра ца ва лі чы ноў ні ка мі. Не ма гу па раў-
наць ся бе з Аляк санд рам Гры ба е да вым, 
Алі шэ рам На ваі, Ша та Рус та ве лі, Чын-
гі зам Ай тма та вым. Ад нак гэ та нар маль-
ная сі ту а цыя для мя не, тым больш што 
сю жэт ма ёй пра цы — кні гі, вы даў цы, 
пісь мен ні кі, лю дзі са мых роз ных твор чых 
пра фе сій. Та му во зе ра, у якім я пла ваю 
як чы ноў нік, до сыць спры яль нае, твор ча 
на сы ча нае. І я не ад ры ва ю ся ад сва ёй 
пісь мен ніц кай ра бо ты. Яна ад бы ва ец-
ца ў рэ чы шчы ўда чы і доб ра га на строю. 
Што дня я бя ру ў ру кі не ад ну, а не каль кі, 
на ват дзя сят кі кніг. Та му ні я ка га ан та га-
ніз му не ад чу ваю.

— Уя вім стэнд з усі мі ва шы мі кніж-
ка мі. У вас аў то граф-се сія. Па ды хо-
дзіць чы тач. Раз ва жае пра най бо лей 
знач ныя для вас тво ры...

— Ня лёг ка гэ та рас тлу ма чыць, бо кож-
ная кні га — гэ та ж да ра гое дзі ця, якое я 
пес та ваў. Ма ю чы ка ля са ра ка кніг, я ні ко лі 
не ка жу, што я вя до мы пісь мен нік. У ней-
кай сту пе ні я вя до мы свай му чы та чу, як 
вя до мы і слу ха чу сва і мі пес ня мі. Мая ві зі-
тоў ка — пес ня «До ня, мая до не чка», якую 
спя вае на род ны ар тыст Укра і ны Мі ко ла 
Сві дзюк, хоць ёсць яшчэ ка ля ста пес няў, 
якія вы кон ва юць вя до мыя ўсёй Укра і не 
спе ва кі. Дык вось, і кніж кі свае, як і пес ні, 
ша ную, як сва іх род ных дзя цей.

Пер шая мая кніж ка — «Пер са на жы 
сла вян скай мі фа ло гіі» — вый шла на 
рус кай мо ве. Гэ та быў 1993 год, та ды 
ўпер шы ню пас ля цэн зу ры са вец кіх ча-
сін па ча лі вы хо дзіць па доб ныя кні гі пра 
сла вян скую, укра ін скую і на ро даў ко ліш-
ня га Са вец ка га Са ю за мі фа ло гію. Ра ней 
та кое не да зва ля ла ся. Мая кні га вый шла 
на кла дам 50 ты сяч асоб ні каў, ра зы шла ся 
па Укра і не, Бе ла ру сі, Ра сіі.

Бы лі тво ры, якія пі са лі ся зу сім не спа-
дзя ва на. Не як я па спра чаў ся з та ва ры ша-
мі і на пі саў у 2000 го дзе ба я вік «За бой ца 
быч коў» (ле тась ён пе ра вы да дзе ны пад 
наз вай «Мяс нік»).

Да ра гою для мя не з'яў ля ец ца пра-
ца «Українська мі фо ло гія та куль тур на 
спадщина» (вы да вец тва «Фо ліо»). Шмат 
га доў я пра ца ваў над гэ тай кні гай, у ёй 
больш за двац цаць раз дзе лаў. У кні зе, 
акра мя тлу ма чэн ня сім во лі кі рас лін, дрэў, 

ка мя нёў, люд скіх па чуц цяў, ідзе раз мо ва 
пра звы чаі, аб ра ды, ду хаў пры ро ды, му-
зыч ныя ін стру мен ты... Сло вам, рас па вя-
да ец ца пра люд ское жыц цё — сла вя ні на, 
укра ін ца на пра ця гу мно гіх ста год дзяў, 
пра тое, што ён ад чу ваў, пра ка лі зіі і ка-
та кліз мы ва кол яго.

Са бра ны ба га ты, у мно гім уні каль ны 
ма тэ ры ял. Там шмат ман та жу, кам пі ля-
цыі, я шмат што браў у ін шых да след чы-
каў, фальк ла рыс таў, гіс то ры каў, эт ног ра-
фаў, ар хе о ла гаў. Вя до ма, спа сы ла ю ся на 
сва іх па пя рэд ні каў.

Пас ля  вы ха  ду  «Української 
міфології...» гэ тая тэ ма прос та па цяк-
ла, за стру ме ні ла, па не сла ся, за ха піў шы 
мя не над звы чай на. Да рэ чы, усе мі фа-
ло гіі, эпа сы, фальк лор вель мі звя за ны, 
та му што ча ла век, як кве тач ка, рос з 
ад ной Зям лі. Зра зу ме ла, і мяс цо васць, 
і клі мат у ней кай сту пе ні ўплы ва лі. Стэ-
па ві кі ад роз ні ва юц ца ад лю дзей ле су 
ці мо ра. Дум кі лю дзей на ра джа лі каз кі, 
аб ра ды, за клі нан ні, які мі зва лі сон ца, 
дождж, пра сі лі доб ра га ўра джаю, ад га-
ня лі хва ро бы. І гэ тыя дум кі ў боль шас ці 
на ро даў па доб ныя. Мя не ці ка вяць па да-
бен ствы і ад роз нен ні. Гэ та пад штурх-
ну ла да ства рэн ня кні гі «Бе лая юр та. 
Мі фа ло гія і эпас Турк ме ні ста на», вы-
да дзе най на ўкра ін скай мо ве.

Апош нія два мае паэ тыч ныя збор ні кі 
— гэ та «Што дзён нік муж чы ны на мя жы 
ста год дзя» (вы да вец тва «Фо ліо») і «Рэ-
гіст ра цыя па чуц цяў» (вы да вец тва «Зо ло ті 
во ро та»). Пер шая кні га — вер шы апош ніх 
га доў. Дру гая кні га пі са ла ся на пра ця гу 
двух дзе ся ці год дзяў...

— Ва шы вер шы па збаў ле ны па фа-
су, у іх ад сту ні чае па тэ ты ка. У асноў-
ным лі ры ка но сіць пры ват ны, ін тым ны 
ха рак тар. Што для вас жан чы на ў са-
мым шы ро кім ра зу мен ні?..

— У нас у сям'і, у ся ле Раз до лле Кі ра-
ваг рад скай воб лас ці, жы лі дзед, баць ка 
і тры сы ны — усе «на пля чах» на шай 
ма ту лі. Яна ў нас заўж ды бы ла най пры-
га жэй шая і най ра зум ней шая. Ад туль 
па ва га і лю боў да Жан чы ны. Па фас і 
па тэ ты ка — не мой стыль. Што ў жыц ці 
мо жа за мя ніць лю боў жан чы ны — ма ці, 
сяст ры, дач кі, ка ха най? Пры хо дзяць да 
мя не вер шы лі рыч ныя, ін тым ныя. Це-
шу ся гэ тым.

— Якім быў для вас год мі ну лы, 
што пры ня се год сё лет ні?

— Вый шаў з дру ку «жа но чы» ра-
ман «Не люб» (вы да вец тва «Дніп ро»), 
у вы да вец тве «Фо лібо» па ба чы ла свет 
біб лі я тэч ка ўкра ін ска га гу ма ру ў ся мі 
кні гах — «Ку ма і кум кі», «Жэз лам па

бам пе ры», «Жа но чая і муж чын ская 
ло гі ка», «Ні пу ху, ні лус кі», «Зда ра-
вен кі мі будзь ма!», «Муж чын скае чы-
тан не», «Усё-усе-уся». Гэ та анек до ты 
і жыц цё выя гіс то рыі. Аў тар — на род, 
а ўкла даль нік і аў тар ней кіх паэ тыч-
ных рэ чаў — я. Вый шлі з дру ку кні-
гі для дзя цей: «Вой ска Даждж бо га» 
(аў тар скія каз кі пра даў ніх сла вян, іх 
ба гоў, пра ду хаў, ча ла ве чыя ста сун кі) 
і «Ба ра баш ка і ўсе ін шыя», пры зна ная 
леп шай дзі ця чай кні гай на між на род-
ным кон кур се кра ін СНД «Мас тац тва 
кні гі».
Год сё лет ні так са ма па чы на ец ца 

доб ра. У вы да вец тве «АД ЕФ-Україна» 
вярс та ец ца кні га вер шаў паэ таў Бе ла-
ру сі, Гру зіі, Азер бай джа на, Уз бе кі ста на, 
Ка зах ста на, Турк ме ні ста на ў ма іх пе ра-
кла дах. Акра мя паэ таў-кла сі каў, у кні зе 
прад стаў ле ны вер шы тых май строў су-
час най паэ зіі, якіх я аса біс та доб ра ве-
даю, чый мас тац кі до свед мне до сыць 
ці ка вы, як, на прык лад, ар мян ска га паэ та 
Эд вар да Мі лі та ня на, азер бай джан ска га 
паэ та Чын гі за Алі аглу, бе ла рус кіх паэ таў 
Але ся Ба да ка, Люд мі лы Руб леў скай, Вік-
та ра Шні па. Гэ та глы бо кія паэ ты, іх вер-
шы, якія пе ра клі ка юц ца з ма ім улас ным 
ба чан нем све ту, іх ці ка ва пе ра кла даць. А 
яшчэ ў роз ных вы да вец твах пла ну юц ца 
да пе ра вы дан ня кні гі для дзя цей. Не каль-
кі кніг — на пісь мо вым ста ле, у ра бо це.

— Ці не над та мно га?..
— Мае муд рыя на стаў ні кі яшчэ на па-

чат ку лі та ра тур най дзей нас ці мя не на-
ву чы лі: «Не на сі ся з ад ным ру ка пі сам, а 
пра цуй!» Я вы кон ваю іх на стаў лен не.

— Ці не зда ец ца вам, што час «друж-
бы на ро даў» праз «друж бу лі та ра тур» 
даў но мі нуў?

— Для мя не — не. Уво гу ле, мне зда ец-
ца, што на стае но вы этап па знан ня на ро-
да мі адзін ад на го як раз праз лі та ра ту ру. 
Час пе ра ўтва рэн ня рэс пуб лік Са ю за ў 
не за леж ныя кра і ны — пе ры яд, ка лі бы ла 
пе ра ацэ не на «сва бо да сло ва», вы кі нуў 
на па верх ню ўсіх, хто ду маў, што ён мо жа 
пі саць і дру ка вац ца. Ма са ма ку ла ту ры 
за па ла ні ла па лі цы кні га рань і біб лі я тэк. 
Але з'я ві лі ся і глы бо кія, не вя до мыя да-
гэ туль пісь мен ні кі. І я ўпэў не ны, што яны 
сва і мі тво ра мі пя рой дуць ме жы, кар до ны, 
ста нуць вя до мы мі не толь кі ў сва іх кра і-
нах. Ад ро дзяц ца шко лы пе ра клад чы каў, 
ажы вуць аль ма на хі пе ра клад ных лі та ра-
тур. Твор цам важ на ге не ры ра ваць свае 
дум кі не толь кі ў ся бе до ма, а па шы раць 
пра сто ру ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу 
і ся бе ўзба га чаць ве дан нем чу жо га, ін-
ша зем на га.

— Хто з вя до мых пісь мен ні каў ува-
хо дзіць у ко ла ва шых сяб роў?

— Да сло ва «ся бар» я стаў лю ся з вя лі кай 
па ва гай, сяб роў у мя не ма ла, мо жа, два ці 
тры, гэ та — мой за па вед нік-аазіс. А вось 
та ва ры шаў, пры яце ляў ду жа ба га та. Ся род 
пісь мен ні каў Укра і ны — най бо лей. Ста су ю-
ся з Анд рэ ем Кур ко вым, Ула дзі мі рам Лі сам, 
Мар' я нам Са ўкам, Ган най Чу бач, Ана то лем 
Ка ча ном, Ві та лём Ба рыс паль цом, Ула дзі мі-
рам Бар нам. Лі чу сва і мі доб ры мі та ва ры ша-
мі Іва на Дра ча, Юрыя Муш ке ці ка.

Ка лі ка жу, што ка лек цы я ную лю дзей, 
звы чай на су раз моў цы не ра зу ме юць гэ-
та га... Як жа ка лек цы я ні ру еш?.. Маў ляў, 
ка лек цы я на ваць мож на рэ чы. А я з за да-
валь нен нем ка лек цы я ную яшчэ і мяс ці ны і 
з вя лі кай аса ло дай да ру іх сяб рам, ка ха най. 
Ка лек цы я ную лю дзей, і гэ та — мая са мая 
цу доў ная ка лек цыя ці га ле рэя. Хай ні хто 
не крыў дуе, ка лі ка жу: «У мя не ёсць та кія 
цу доў ныя, да ра гія экс па на ты». За гэ тым — 
па яд нан не з яр кі мі асо ба мі, ад крыц цё сім па-
тыч ных лю дзей. Кож ны з нас мае свой свет, 
ён у ней кіх сю жэ тах ме ней ба га ты, чым свет 
твай го парт нё ра. Кож ны пісь мен нік, мас так, 
кам па зі тар, з які мі я пра цую, для мя не ўяў-
ляе Су свет, да яко га я сціп ла да лу ча ю ся.

— У чым усё ж па ля гае спе цы фі ка 
ўкра ін скай кніж най спра вы?

— Мы му сім быць ап ты міс та мі, хоць 
ёсць дзве сур' ёз ныя рэ чы, якія ўплы ва-
юць не га тыў на на раз віц цё кніж най спра-
вы ва Укра і не. Пер шае — у нас ня ма вы-
со ка га па лі тыч на га ло бі кні гі. Яно па він на 
бы ло б быць ся род дэ пу та таў, чы ноў ні-
каў вы со ка га ран гу. І дру гое — па він на 
быць у гра мад стве свя тая па ва га да кні гі. 
Спа дзя ю ся, што ўсё ж прый дзе час, ка лі 
дзяр жаў ні кі зра зу ме юць, што без лі та-
ры, з якой па чы на ец ца асве та кож на га 
дзі ця ці, без муд ра га сло ва, якое з лі тар 
скла да ец ца, не бу дзе дзяр жа вы.

— На блі жа ец ца 200-год дзе з дня на-
ра джэн ня Та ра са Шаў чэн кі. Якія вы да-
вец кія пра ек ты рых ту юц ца ва Укра і не 
да гэ тай па дзеі ?

— До сыць сур' ёз на лі та ра та ры і вы даў-
цы рых ту юц ца ад зна чыць юбі лей вя лі ка га 
Паэ та. Толь кі пе ра лі чу вы дан ні, якія ўжо 
вый шлі з дру ку. Чар го выя та мы Поў на га 
збо ру тво раў Та ра са Шаў чэн кі ў два нац ца-
ці та мах: том 8 «Мас тац кая спад чы на. Жы-
ва піс і гра фі ка. 1843 — 1847», том 9 «Мас-
тац кая спад чы на. Жы ва піс і гра фі ка. 1847 
— 1850». Шаў чэн каў ская эн цык ла пе дыя 
— том 3 і том 4. Фак сі міль нае вы дан не ўні-
каль на га ру ка піс на га збор ні ка паэ тыч ных 
тво раў Та ра са Шаў чэн кі «Тры ле ты». Фак-
сі міль ны ру ка піс ны збор нік «Та рас Шаў чэн-
ка. Вя лі кая кні га». Да ве дач нае вы дан не 
«Да ку мен таль ная скарб ні ца Шаў чэн каў-
скіх лаў рэ а таў». Збор нік вы бра ных тво раў 
Т. Р. Шаў чэн кі ў ары гі на ле і ў пе ра кла дах 
на гру зін скую мо ву. І пе ра лік да лё ка не 
поў ны.

Да рэ чы, боль шасць са зга да ных вы-
дан няў бу дзе прад стаў ле на на кніж ным 
кір ма шы ў Мін ску. Пры ходзь це, ад кры-
вай це Укра і ну і ўкра ін скую лі та ра ту ру!..

— А мы зы чым вам ста біль нас ці ў гра-
мад стве, па лі тыч ных перс пек ты вах. Ня-
хай час май да наў хут чэй за вер шыц ца!..

— І я жы ву спа дзя ван ня мі на гэ та!..
Гу та рыў Мак сім ЗА ЗЕР КА.

Кі еў — Мінск
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З ЛІТАРАТУРЫ 
ПАЧЫНАЕЦЦА АСВЕТА

Вя до мы ўкра ін скі па эт і пра за ік — пра свае твор чыя пра ек ты, «ка лек цы я на ван не» лю дзей і друж бу лі та ра тур

ДНЯ МІ па тэ ле фа на ваў ад-
на клас нік і пра па на ваў са-

брац ца на ве чар су стрэ чы. Я 
здзі ві ла ся: з ча го б? Да гэ туль 
збі ра лі ся раз на пяць га доў, на 
юбі леі вы пус ку, шко ла за пра-
ша ла ўсіх ар га ні за ва на, бы ла 
ці ка вая пра гра ма ў ак та вай за-
ле, пас ля ра зы хо дзі лі ся па кла-
сах са сва і мі клас ны мі кі раў ні-
ка мі, дзе за ўспа мі на мі, жар та мі 
і рас ка за мі аб на дзён ных кло-
па тах час пра ля таў не за ўваж-
на... Пас ля ўсе раз віт ва лі ся са 
свет лым су мам — у да рос лых 
дзядзь коў-цё так за шмат спраў, 
каб ба чыц ца час та, — але з 
цвёр дым ве дан нем: праз пяць 
га доў мы аба вяз ко ва збя ром-
ся на па чат ку лю та га ў род най 
шко ле. Ка лі на ват за бу дзем-
ся за што дзён ны мі кло па та мі 
пра свой юбі лей, нам на га дае 
пра яго са ма шко ла — яр кай 
паш тоў кай на ад рас, узя ты ў 
вяс ко вых сва я коў, ці тэ ле фон-
ным зван ком уве ча ры. І ні я кая 
сцю жа ці за вея не пе ра шко дзіць 
нам са брац ца, каб на не каль кі 
га дзін пе ра стаць быць да рос-
лы мі...

Сё ле та ні я ка га юбі лею вы-
пус ку ў нас не прад ба чыц ца, 
але ў ад на клас ні ка быў ін шы 
ар гу мент: на на ступ ны год, як 
ён па чуў у ра ё не, шко ла мо-
жа за крыц ца, і пры ехаць ужо 
прос та не бу дзе ку ды. Яно і 
не дзі ва: там сён ня ву чыц ца 
26 ча ла век. На ле та не бу дзе 
пер ша га кла са, чац вёр та га, 
сё ле та ня ма адзі нац ца та га. І 
пра грэ су не прад ба чыц ца: мо-
ладзь у аг ра га рад ку амаль не 
за ста ец ца, бо не адоль на ва-
біць зу сім бліз кая ста лі ца, дзе 
і вы дат ні кам, і не вель мі здат-
ным да ву чо бы за ня так зной-
дзец ца. Жыц цё ёсць жыц цё, 
ап ты мі за цыя сіс тэ мы аду ка цыі 
— спра ва сён ня звы чай ная, бо 
ўтрым лі ваць шко лы, у якіх на-
стаў ні каў больш, чым вуч няў, 
не мо жа да зво ліць са бе на ват 
са мая ба га тая кра і на.

МЫ аб усім гэ тым пе ра га ва-
ры лі не раз з та го ча су, як 

адзі нац цаць га доў на зад гэ тая 
ап ты мі за цыя па ча ла ся. Ак тыў на 
аб мяр коў ва лі і праб ле му пад-
во зу вуч няў у ін шыя шко лы, і 
пра ца ўлад ка ван не на стаў ні каў. 

Дзесь ці ву чы лі ся на ўлас ных па-
мыл ках, дзесь ці на бі ва лі гу за кі 
і па ва роч ва лі на зад, каб кры ху 
змя ніць на пра мак ру ху. Ця пер, 
зда ец ца, усё на ла дзі ла ся: на-
стаў ні кам зна хо дзяць пра цу па 
спе цы яль нас ці, дзя цей на ву чо-
бу ў ін шыя вёс кі ці ў рай цэнт ры 
во зяць жоў тыя школь ныя аў то-
бу сы (дзе ля гэ та га дзей ні чае 
спе цы яль ная пра гра ма). За 
га ды ап ты мі за цыі бы ло за кры-
та ка ля 500 ма ла кам плект ных 
школ, на сён ня ка ля 75 ты сяч 
вуч няў на ву чо бу ез дзяць, эка-
но мяц ца вя ліз ныя срод кі (толь-
кі ў Брэсц кай воб лас ці, дзе з 
па чат ку гэ та га на ву чаль на га 
го да бы ло за кры та 20 не вя лі-
кіх школ, за кошт ап ты мі за цыі 
ў дру гой па ло ве 2013-га сэ ка-
но мі лі больш за 3,5 міль яр да 
руб лёў). Ка ра цей, пра цэс ідзе, 
і на гэ та ў яго ёсць усе пе рад-
умо вы — і эка на міч ныя, і са цы-
яль ныя.

Толь кі ад на ка тэ го рыя лю дзей 
за ста ла ся за кад рам у ажыў ле-
ным аб мер ка ван ні і асвят лен ні 
гэ та га пра цэ су. Маю на ўва зе 
ты ся чы (дак лад ней, дзя сят кі ты-
сяч) вы пуск ні коў роз ных га доў 
тых за кры тых вяс ко вых школ. 
Якіх ужо ні хто не за про сіць на 
ве чар су стрэ чы ў пер шую су бо-
ту лю та га, якіх не бу дуць су стра-
каць на школь ным па ро зе сён-
няш нія вы пуск ні кі, для якіх ні ко лі 
не пра зві ніць сім ва ліч ны зва нок. 
Атрым лі ва ец ца, хоць не вя лі кая 
(не з ка тэ го рыі са цы яль ных або 
эка на міч ных), але ўсё ж стра та, 
якая ту пой ігол кай каль не ў сэр-
ца раз на год, на па чат ку лю та га, 
ды, мо жа, яшчэ ў ве рас ні, ка лі 
бу дзеш збі раць у шко лу дзя цей 
ці ўну каў...

Я ра зу мею, ча му ўстры во-
жыў ся мой ад на клас нік. Ён 

ба іц ца, што без шко лы, без яе 
сцен мы так і не змо жам больш 
су стрэц ца ўсе ра зам, ня гле дзя-
чы на тое, што мы, наш бы лы 
клас, усе не да лё ка — жы вём 
у ад ной кра і не, улет ку хо дзім 
па ад ных род ных вяс ко вых ву-
лі цах. «Нас там ужо ні хто ні ко лі 
не бу дзе ча каць», — быў яго 
га лоў ны ар гу мент.

«Ні дзе ні што не ча кае ча-
ла ве ка, заў сё ды трэ ба са мо му 
пры но сіць з са бой усё», — на пі-

саў ка лісь ці муд ры не мец Эрых 
Ма рыя Рэ марк. Так, шка да, што 
больш не да вя дзец ца прай сці па 
гул кіх ка лі до рах, па ста яць ля 
дош кі, ля якой ка лісь ці трос ся 
на эк за ме не, па ся дзець за сва ёй 
пар тай... Але ж за ста ло ся га лоў-
нае, на шмат важ ней шае — мы 
са мі. І Тань ка, якую на стаў ні ца 
пра цы на зы ва ла «ата ман шай», 
і Віць ка, з якім сем га доў ся дзе-
лі по руч, і Коль ка, яко му да зва-
ля ла спіс ваць хі мію, і Юр ка, які 
заў сё ды вер ха во дзіў у кла се і 
які ця пер хва лю ец ца, што без 
шко лы мы не змо жам су стрэц ца. 
І клас ная, Та ма ра Мі ка ла еў на, 
якая ўжо на пен сіі, але жы ве ў 
той жа ха це, ля та го ж пры пын-
ку, дзе спы ня юц ца аў то бу сы, 
што ідуць са ста лі цы. Мы жы-
вём у зо не да ступ нас ці со та вых 
тэ ле фо наў, мы мо жам са брац ца 
і ўспом ніць юнац тва і без да ра-
гіх сэр цу сцен, і без за пра шэн ня 
на паш тоў цы. Да стат ко ва зняць 
труб ку і на браць даў но за бы тыя, 
але за пі са ныя ў па мя ці тэ ле фо-
на ну ма ры. Ці, се дзя чы ў ін тэр-
нэ це, зай сці ў «Ад на клас ні кі» і 
па кі нуць не каль кі пісь маў для 
ка тэ го рыі «Сяб ры», у якую не 
за зі раў ужо га ды два. Але ча-
мусь ці зра біць гэ та аказ ва ец-
ца не так прос та. «Ня ма ча су», 
«Ча му зва ніць па ві нен ме на ві та 
я?», «Усё роў на ні хто не збя рэц-
ца» — дый ці ма ла яшчэ пры чын 
зной дзец ца?

ВЫ ХО ДЗІЦЬ, за кры ва ючы ся, 
на шы ма лень кія вяс ко выя 

шко лы ла дзяць нам, сва ім вы-
пуск ні кам, яшчэ адзін эк за мен 
да рос ла га жыц ця, адзін з са мых 
важ ных. На сяб роў ства. На па-
мяць. На ўмен не пад трым лі ваць 
прос тыя ча ла ве чыя ста сун кі. І 
яго ні хто за нас не здасць і ні хто 
нам у тым не да па мо жа. Бо ён 
не з ка тэ го рыі са цы яль ных або 
эка на міч ных.

...Мы, на прык лад, да мо ві лі ся 
аба вяз ко ва су стрэц ца кла сам 
улет ку. Без юбі лей най на го ды, 
прос та та му, што даў но не ба-
чы лі ся. Ці атры ма ец ца? Шчы ра: 
не ве даю. У да рос лым жыц ці ўсё 
на шмат скла да ней, чым у школь-
ных ка лі до рах.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ШКОЛЬ НЫ ВАЛЬС. 
ПРА ЦЯГ БУ ДЗЕ?
На ве чар су стрэ чы вы пуск ні коў мы едзем у «род ныя сце ны» 
або да лю дзей, з які мі по руч пра вя лі леп шыя га ды?

Япон скую эк зо ты ку, якая 
так пры ваб лі вае ту рыс таў з 
усіх кра ін све ту, сён ня мож-
на па ба чыць, не вы яз джа-
ю чы з Ма гі лё ва. Прый сці ў 
за хап лен не ад зна ка мі тых 
хра маў, на ве даць чай ную 
цы ры мо нію, па бы ваць на 
на цы я наль ным свя це пра-
па нуе вы ста ва «Тра ды цыі і 
куль ту ра Япо ніі», якая ня-
даў на ад кры ла ся ў аб лас-
ным края знаў чым му зеі імя 
Ра ма на ва.

Ся род экс па на таў — ма ке ты 
ар хі тэк тур на-ланд шафт ных кам-
па зі цый з вы явай хра маў, па ла цаў, 

зам каў, якія ўне се ны ў спіс куль тур-
най спад чы ны ЮНЕС КА, 12 план-
шэ таў-«ме ся цаў», дзе ад зна ча ны 
га лоў ныя свя ты кра і ны, ёсць на-
ват не вя ліч кая кам па зі цыя «свя та 
хлоп чы каў», якая ства рае ўра жан-
не аб ад ным з іх. Гэ тае свя та мае 
ста тус на цы я наль на га і ад зна ча ец-
ца ў Япо ніі 5 лю та га. Акра мя ін ша-
га, уяў лен не аб Кра і не ўзы хо дзя ча-
га сон ца пе ра да юць ляль кі, мас кі, 
по суд для ча я ван ня, воп рат ка і 
шмат ча го ін ша га. Уся го па соль-
ствам Япо ніі прад стаў ле на больш 
за 100 экс па на таў. Як ад зна чы ла 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 
му зея Але на ДАЎ ЛЯ ШЭ ВІЧ, та-
кая пад ра бяз ная і раз на стай ная 

вы ста ва, якая ахоп лі вае ўсе ба кі 
япон скай куль ту ры, прад стаў ле на ў 
Ма гі лё ве ўпер шы ню. Маг чы масць 
уба чыць яе ў жы ха роў го ра да ёсць 
да 22 лю та га.

А вось азна ё міц ца з па лот на-
мі мас та коў Венг рыі, якія за раз 
экс па ну юц ца ў аб лас ным мас-
тац кім му зеі імя Паў ла Мас ле ні-
ка ва, мож на толь кі да 9 лю та га. 
Кар ці ны 24 зна ка мі тых аў та раў 
кан ца ХІХ ся рэ дзі ны ХХ стст. з 
ка лек цыі Дзяр жаў на га му зея імя 
Я. Да м'я ні ча «пры еха лі» ў на шу 
кра і ну са ста ра жыт на га вен гер-
ска га го ра да Соль нак.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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За пра ша юць Япо нія і Венг рыя
ВыставаВыстава  ��

Ма шы ніс ту кра на 
ста ла дрэн на на вы шы ні

У Мін ску вы ра та валь ні кі стра ха ва лі ма шы ніс та ве жа ва га 
кра на, яко му ста ла дрэн на.

Зда рэн не ад бы ло ся ўдзень: па тра ба ва ла ся да па мо га муж-
чы ну 1983 го да на ра джэн ня. Ма шы ніст, зна хо дзя чы ся на 
вы шы ні 75 мет раў, ад чуў ся бе дрэн на. Кран вы кон ваў раз гру-
зач ныя ра бо ты на тэ ры то рыі но ва бу доў лі — шмат ква тэр на га 
жы ло га до ма ў За вод скім ра ё не. Вы ра та валь ні кі ска рыс та-
лі ся аль пі нісц кай аб вяз кай для пад стра хоў кі муж чы ны пры 
спус ку па ста цы я нар най лес ві цы. Кра наў шчы ка да ста ві лі ў 
баль ні цу для аб сле да ван ня. Па пя рэд ні ды яг наз — «гі пер та-
ніч ны крыз».

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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БяспекаБяспека  ��

«Мя не ці ка вяць 
па да бен ствы і ад роз нен ні».

Мост друж быМост друж бы  ��


