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ОЙ дзядзь ка ў ча сы Са вец ка-
га Са ю за слу жыў у ар міі ра зам 
з прад стаў ні ка мі роз ных на-

цы я наль нас цяў. Ён час та ўзгад ваў са слу-
жыў цаў-бе ла ру саў, — рас па вёў Кай рат. — 
Акра мя та го, я чуў, што Бе ла русь вель мі 
«зя лё ная» кра і на, з бла кіт ны мі азё ра мі, 
праз рыс ты мі рэ ка мі, чыс ты мі га ра да мі і вёс-
ка мі. Пад час асва ен ня ца лі ны мно гія ва шы 
су ай чын ні кі пры еха лі ў Ку ста най ды так і 
пус ці лі тут ка ра ні. У мя не ся род су се дзяў — 
рус кія, укра ін цы, бе ла ру сы.

Кай рат Тас бу ла таў, так бы мо віць, вай-
ско вец са ста жам. Пас ля чац вёр та га кла са 
11-га до вы хлоп чык па сту піў у Рэс пуб лі-
кан скую шко лу Жас Улан (кштал ту на ша-
га су во раў ска га ву чы лі шча), якую за кон-
чыў у 2008-м. Гэ тую ўста но ву, да рэ чы, у 
1999 го дзе ад кры ва лі Прэ зі дэнт Ка зах ста на 
Нур сул тан На за рба еў і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

— Па сту піў са ма стой на, ня гле дзя чы на 
вя лі кі кон курс, як, у прын цы пе, і сю ды, у 
Ва ен ную ака дэ мію, — ад зна чыў мой су раз-
моў ца. — Уся го ж тут ву чыц ца 47 зем ля коў. 
Жы вём друж на, ад ной сям' ёй ра зам з бе ла-
ру са мі, кур сан та мі ін шых на цы я наль нас цяў, 
удзель ні ча ем у са ма дзей нас ці, раз на стай-
ных свя тах. Лі та раль на за адзін се местр 
мо жам даць больш за 15 кан цэр таў. А па-
чы наў я з су час ных тан цаў: брэйк, хіп-хоп. 
Пры кме ці ла мя не наш культ ар га ні за тар Ні на 

Ада маў на, за пра сі ла ў мас тац кую са ма дзей-
насць. За тым я за ха піў ся ві дэа па ста ноў ка мі. 
Ман ці рую клі пы на ва ен на-па тры я тыч ную 
тэ ма ты ку. Усе пес ні — аб вер нас ці і ад да на-
сці Ра дзі ме, подз ві гах на шых дзя доў у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, су час най ар міі, 
во і нах-ін тэр на цы я на ліс тах.

Не за быў ныя ўра жан ні ў Кай ра та па кі-
нуў VІІ між на род ны фес ты валь «Пес ні, якія 
нас аб' яд ноў ва юць», дзе ўдзель ні ча ла ка-
ля 10 кра ін. У кон кур се ва ка ліс таў ду э там 
з сяб рам яны вы ка на лі пес ню і ўзя лі прыз 
гля дац кіх сім па тый, па коль кі твор быў свой, 
аў тар скі — пра Бе ла русь і Ка зах стан. Акра-
мя та го, ра зам з кур сан та мі ака дэ міі ён вы-
сту пае ў тэ ле ві зій ным кон кур се ва ен най 
пес ні «Звез да».

Для Кай ра та Тас бу ла та ва ўдзел у Між на-
род ным фес ты ва лі на цы я наль ных куль тур 
у Грод не — не толь кі вя лі кая ад каз насць. 
«Гэ та для мя не — хва лю ю чы мо мант. Але як 
бы ні хва ля ваў ся, за пля чы ма знач ны во пыт 
вы ступ лен няў: на сцэ не я з дру го га кур са, — 
пры знаў ся кур сант. — Мы ар га ні за ва лі трыа: 
я, Ер сул тан і адзін з пер ша курс ні каў.

На огул жа, хлоп цы спя ва юць як па-ка-
зах ску, так і па-рус ку. На бе ла рус кай мо ве 
не спра ба ва лі: цяж ка ва та. А вось на бе ла-
рус кую тэ ма ты ку — коль кі за ўгод на. Спя вак 
Са ша Нэ ма вы кон вае пес ню «Я — буль-
баш, я — буль баш». Са ма дзей ныя ар тыс ты 
пе ра ра бі лі яе на свой лад «Я ка зах, ты — 
буль баш» і пра спя ва лі ра зам з бе ла рус кім 
сяб рам.

— Бе ла рус кую мо ву я кры ху ра зу мею, — 
ка жа Кай рат. — Ка лі еду ў гра мад скім транс-
пар це і хтось ці раз маў ляе на ёй, то ўні каю ў 
сэнс. Ма быць, на пад свя до мым, ін ту і тыў ным 
уз роў ні. У ма ёй кра і не ні хто не пры му шае 
вы ву чаць рус кую ці ка зах скую мо вы. Ве даю 
шмат сла вян скіх сем' яў, у якіх дзе ці хо дзяць 
у ка зах скую шко лу, і на ад ва рот.

— А ва шы тра ды цыі, аб ра ды па доб ныя 
на бе ла рус кія? — па ці ка ві ла ся ў хлоп ца.

— У кож най на цы я наль нас ці свой густ, 
ха рак тар. У нас вель мі ша ну ец ца та кое свя-
та, як На ўруз. Лю дзі ад па чы ва юць тры — ча-
ты ры дні, га ту юць на цы я наль ныя стра вы, 
су стра ка юц ца сем' я мі. Але ні хто не на пі ва-
ец ца. На пло шчах ла дзяц ца раз на стай ныя 
ме ра пры ем ствы.

— Кай рат, ці бы ва лі вы ў бе ла рус кай 
вёс цы?

— Заў сё ды ма рыў па бы ваць. На жаль, 
не да вя ло ся. Але ма ці май го сяб ра за пра-
шае ў гос ці, абя цае па час та ваць на цы я наль-
ны мі стра ва мі. Я спра ба ваў толь кі дра ні кі. 
Іх усю ды га ту юць па-роз на му, але вель мі 
смач на.

— Які ха рак тар бе ла ру са? — паў та-
рае маё пы тан не хло пец. — Ад ка зах ска-
га, вя до ма ж, ад роз ні ва ец ца. У вас свой 
сла вян скі мен та лі тэт, тэм пе ра мент. Але ў 
Бе ла ру сі вель мі доб ра зыч лі выя лю дзі. Тут 
лёг ка знай сці сяб роў. За пяць га доў у мя не 
з'я ві ла ся шмат ад на дум цаў ва ўсіх ра ё нах 
го ра да: ёсць ка му па тэ ле фа на ваць, з кім 
су стрэц ца. Мне на ват шка да ад сюль ад' яз-
джаць. Ад на знач на, бу ду су ма ваць па Бе-
ла ру сі, зна ё мых, ака дэ міі, якая за гэ ты час 
ста ла дру гім до мам.

Праў да, ка хан не Кай рат у Бе ла ру сі не 
знай шоў. У Ка зах ста не так са ма ня ма ня вес-
ты. Як рас тлу ма чыў, лёс ва ен на га ня лёг кі. І 
гэ ты шлях змо жа прай сці моц ная ха рак та-
рам і ду хам спа да рож ні ца.

Вы пуск ні ка раз мер ка ва лі на служ бу ў 
Аста ну. Ня ўжо пра він цы яль ныя ня вес ты не 
пра яў ля юць ці ка васць да без трох тыд няў 
лей тэ нан та, які бу дзе слу жыць у ста лі цы?

У ад каз ён толь кі ўсмі ха ец ца:
— Пры зна ём стве мае ра вес ні цы час-

та за да юць пы тан не: «Дзе ты бу дзеш слу-
жыць?» Зра зу ме ла, што неш та пры кід ва-

юць на перс пек ты ву… У на шых баць коў, 
дзя ду ляў з ба бу ля мі ўсё бы ло інакш, больш 
шчы ра. Ска жа дзяў чы на: «Прый ду на спат-
кан не ў во сем», — так яно і бу дзе. А ця пер 
усё вель мі хут ка ад бы ва ец ца: сён ня па зна-
ё мі лі ся — заўт ра раз бег лі ся…

На пры кан цы раз мо вы Кай рат пры знаў-
ся, што Бе ла русь ста ла для яго дру гім 
до мам. Але ж і па род ных су муе, хо чац-
ца час цей іх ба чыць, да па ма гаць у хат ніх 
спра вах. Ра зам з баць ка мі жы ве і дзя ду ля. 
Да яго, як ста рэй шы ны сям'і, асаб лі вае, 
па важ лі вае стаў лен не, бо ён ва ло дае ба-
га тым жыц цё вым во пы там, муд рас цю, да 
яго пры слу хоў ва юц ца: дрэн на га не па ра іць. 
У нас жа, як за зна чыў Кай рат, роз ныя ад-
но сі ны да па жы лых лю дзей, асаб лі ва гэ та 
ві даць у гра мад скім транс пар це: не кож ны 
з ма ла дых са сту піць мес ца. На дум ку Кай-
ра та, па ва га па він на быць як да ста рэй шых 
па ўзрос це, так і да тых, хто сла бей шы за 
ця бе. Ён ні ко лі не ад вер нец ца да акна, ка-
лі пе рад ім ста іць жан чы на ці на ват дзяў-
чын ка, заў сё ды вет лі ва за про сіць пры сес ці. 
Са праўд ны афі цэр!

Ці ду мае ён да рас ці да ге не ра ла?
— Гэ та вель мі скла да на з ма ёй спе цы-

яль нас цю, але дрэн ны той сал дат, які не 
ма рыць пра гэ та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«БУ ДУ СУ МА ВАЦЬ
ПА ВА ШАЙ КРА І НЕ» 

КАЙ РАТ ТАС БУ ЛА ТАЎ — 
ВЫ СО КІ, ПАД ЦЯГ НУ ТЫ 

ХЛО ПЕЦ.
СТА НО ВІ ШЧА АБА ВЯЗ ВАЕ: 

ЁН КУР САНТ 5 КУР СА 
ВА ЕН НАЙ АКА ДЭ МІІ 

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 
Як жа апы нуў ся хло пец 
з да лё ка га Ка зах ста на ў Бе ла ру сі? 
Гіс то рыя са мая звы чай ная. 
Па сту паў у ва ен нае ву чы лі шча 
Санкт-Пе цяр бур га, але, на жаль, 
не ха пі ла ба ла, каб стаць кур сан там. 
Ра зам з тым, вы ні кі ўступ ных 
іс пы таў бы лі доб рыя, і яму 
пра па на ва лі ва ен ныя ўста но вы 
ў роз ных га ра дах Ра сіі, у тым лі ку 
Пен зы, Ніж ня га Ноў га ра да. Але ён 
па ехаў у Бе ла русь.

Ка за хі на Бе ла ру сі ад зна ча юць 
бе ла рус кія свя ты і свя ты сва ёй 
гіс та рыч най ра дзі мы: Дзень 
Кан сты ту цыі (30 жніў ня), Дзень 
Рэс пуб лі кі (25 каст рыч ні ка), Дзень 
не за леж нас ці (16 снеж ня) і Дзень 
аба рон цаў Баць каў шчы ны (7 мая).
Ад но з лю бі мых святаў — На ўрыз 
(21-22 са ка ві ка). Кож ную вяс ну 
ка зах ская су пол ка аба вяз ко ва збі ра ец ца 
ра зам, ла дзяц ца кан цэрт і за стол ле, 
да яко га за га дзя га ту юць плоў з ся мі 
кам па не нтаў — на ўрыз-ка жэ.
У бе ла рус кіх ка за хаў ёсць яшчэ ад но 
свя та, яко га ня ма ні ў ад ным ка лен да ры 
і якое яны ад зна ча юць кож ны год 
у лі пе ні. Гэ та свя та на зы ва ец ца 
Ша ны рак, што ў пе ра кла дзе з ка зах ска й 
азна чае «Ку пал юр ты». Са мо па няц це 
«ша ны рак» сім ва лі зуе ўтуль насць 
і ся мей ны ачаг, і гэ тае свя та 
аб' яд ноў вае ўсіх ка за хаў, якія жы вуць 
на Бе ла ру сі, чле наў іх сем' яў і сяб роў 
у ад ну вя лі кую сям'ю.

Пер шы фес ты валь 
на цы я наль ных куль тур 
у Бе ла ру сі быў пра ве дзе ны 
ў 1996 го дзе. У ім пры ня ло ўдзел 
11 на цы я наль на-асвет ніц кіх 
та ва рыст ваў: укра ін скае, рус кае, 
поль скае, яў рэй скае, та тар скае, 
ар мян скае, мал даў скае, лі тоў скае, 
азер бай джан скае,
ка рэй скае і ня мец кае.

Пры на цы я наль ных аб' яд нан нях 
ство ра на больш за 60 школ 
вы хад но га дня, у якіх сваю мо ву, 
гіс то рыю і куль ту ру вы ву ча юць 
ка ля 5 тыс. ча ла век
14 на цы я наль нас цяў. 
Уні вер сі тэ ты ў Грод не, Брэс це, 
Мін ску рых ту юць вы клад чы каў 
лі тоў скай, поль скай, укра ін скай 
моў.

У кра і не за рэ гіст ра ва на больш 
за 180 гра мад скіх аб' яд нан няў 
26 на цы я наль ных су поль нас цяў, 
у тым лі ку са ста ту сам 
рэс пуб лі кан скіх і між на род ных. 
Шчыль на су пра цоў ні ча ю чы 
з мяс цо вы мі і рэс пуб лі кан скі мі 
ор га на мі ўла ды, эт на куль тур ныя 
аб' яд нан ні атрым лі ва юць 
па ста ян ную фі нан са вую, 
пра ва вую і ар га ні за цый ную 
пад трым ку з бо ку дзяр жа вы.

У 2010 го дзе на цы я наль на-
куль тур ныя аб' яд нан ні па ча лі 
ўдзель ні чаць у пра ек це 
по шу ку мес цаў за ха ван ня 
і фар мі ра ван ня спі са сал дат 
(сва іх на цы я наль нас цяў), 
якія па ха ва ны на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі.

— Які ха рак тар бе ла ру са? — паў та рае 
маё пы тан не хло пец. — Ад ка зах ска га, 
вя до ма ж, ад роз ні ва ец ца. У вас свой 
сла вян скі мен та лі тэт, тэм пе ра мент. 
Але ў Бе ла ру сі вель мі
доб ра зыч лі выя лю дзі. 

Спя вак Са ша Нэ ма вы кон вае пес ню 
«Я — буль баш, я — буль баш». 
Са ма дзей ныя ар тыс ты пе ра ра бі лі яе 
на свой лад «Я ка зах, ты — буль баш» 
і пра спя ва лі ра зам з бе ла рус кім 
сяб рам.

Кайрат ТАСБУЛАТАЎ уручае
пасведчанне курсанта земляку-першакурсніку
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