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КАМПУС

Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Не хва ля ваў ся я, — ад не ква -

ец ца хло пец. — Усё бы ло пад кант-

ро лем. Пра свой на мер я за па ру 

ме ся цаў да дня «Х» ска заў баць-

кам. Яны маё ра шэн не пад тры ма-

лі. Пярс цё нак ку піў ран кам пе рад 

ра бо тай. Уве ча ры ўру чыў. Ма ма, 

па мя таю, ра і ла пад нес ці ўсё ары-

гі наль на. Маў ляў, дзяў ча ты та кое 

лю бяць: скры нач ку па больш сха-

ваць у мен шую скры нач ку і гэтак 

не каль кі ра зоў. «Не, — ду маю, — 

пе ра бор».

Сям'я сту дэн таў ву чыц ца ў Бе-

ла рус кім дзяр жаў ным тэх на ла-

гіч ным уні вер сі тэ це. Кі рыл — на 

чац вёр тым кур се на ін жы не ра па 

аў та ма ты за цыі, Да ша — у ма гіст-

ра ту ры. Абое на бюд жэт най фор-

ме. Пра цу юць у пры ват ных кам-

па ні ях. Ён — на мес нік на чаль ні ка 

ад дзе ла про да жаў, яна — ін жы-

нер-эко лаг:

— Мне па да ба ец ца мая пра фе-

сія. Я скла даю эка ла гіч ную да ку-

мен та цыю для прад пры ем стваў, 

у якіх ня ма сва іх спе цы я ліс таў. 

Гэ та ці ка ва! Уво гу ле, эка ла гіч ная 

сфе ра сён ня вель мі за па тра ба-

ва ная.

— Што са мае смач нае га туе 

жон ка?

— Пель ме ні ва рыць! Жар тую, —

бя рэ паў зу Кі рыл. — У яе ўсё доб-

ра атрым лі ва ец ца! Лок шы на са 

сме тан ко вым со у сам, ку ры цай і 

гры ба мі ў Да шы ным вы ка нан ні — 

не зям ная стра ва!

— Муж да па ма гае мне па хат-

няй гас па дар цы. Чыс ціць буль бу, 

мые по суд, пры бі ра ец ца ў па коі, — 

хва ліць су джа на га Да ша. — Мне 

з'да ец ца, што Кі рыл на ўмыс на не 

рас кры вае ўсе свае та лен ты, каб 

я не па ча ла яго ва ўсім экс плу а та-

ваць па поў най пра гра ме!

Сям'я жы ве ў ін тэр на це ад род-

на га ўні вер сі тэ та. Па кой ма ла дым 

вы дзе лі лі ад ра зу, як яны афі цый на 

ўзя лі шлюб.

— Хто ў ва шай сям'і га лоў ны?

— Кі рыл за раз ска жа, што ён. 

Але ж я ве даю, што я, — смя ец ца 

Да ша. — Ка лі сур' ёз на, то амаль 

усе ра шэн ні мы пры ма ем ра зам. 

Ад каз насць трэ ба дзя ліць. Да рэ-

чы, гэ тыя цу кер кі нам па да ры лі на 

кон кур се, — час туе пры сма ка мі.

— Мы не вель мі лю бім сцэ ну. 

Удзел у ме ра пры ем стве та ко га 

маш та бу — са праўд ны экс пе ры-

мент для на шай сям'і. Пер шае мес-

ца — пры ем ная не ча ка насць, — 

ка жа Кі рыл. — Уво гу ле, вы хо дзіць 

з зо ны кам фор ту ча сам ка рыс на.

У спа бор ніц тве пры ня лі ўдзел 

пяць сту дэнц кіх сем' яў. Па ры па ка-

за лі свае здоль нас ці ў спар тыў ным 

спа бор ніц тве, пла на ва лі ся мей-

ны бюд жэт, за куп ля лі пра дук ты 

для вя чэ ры на вы зна ча ную су му. 

Дзяў ча ты га та ва лі стра ву, а хлоп-

цы сер ві ра ва лі стол. Сем'і прад-

ста ві лі ві зіт ныя карт кі, стыль ныя 

famіly look, вы сту пі лі з твор чы мі 

ну ма ра мі.

— Стол сер ві ра ваць я, вядома, 

не ўмеў. Га ра ві дэль цаў, шкля-

нак, та ле рак, сур вэ так. На вош та 

столь кі? Не ве даю да гэ туль! Але 

экс промт спра ца ваў. Атры ма ла ся 

ня дрэн на, — ус па мі нае пе ра-

 мож ца.

Па ра ка жа, што з-за ра бо ты і ву-

чо бы воль на га ча су ў буд ні амаль 

ня ма. На вы хад ных яны хо дзяць у 

кі но, ка вяр ню, су стра ка юц ца з сяб-

ра мі. Дзя цей па куль не пла ну юць: 

«Уся му свой час». Кі рыл і Да ша 

хо чуць за стац ца ў ста лі цы. Тут, на 

дум ку сям'і, больш маг чы мас цяў 

для пра фе сій на га рос ту. А для ам-

бі цый ных ма ла дых лю дзей на гэ-

тым эта пе жыц ця та кое важ на.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

САК РЭ ТЫ ШЧАС ЦЯ 
СТУ ДЭНЦ КАЙ СЯМ'І

Сту дэн ты — той клю ча вы склад нік, без яко га 

ні вод ная ВНУ не змаг ла б паў на вар тас на 

функ цы я на ваць. У Мін скім дзяр жаў ным 

лінг віс тыч ным уні вер сі тэце гэ та не толь кі 

бе ла рус кія хлоп цы і дзяў ча ты, але і шмат лі кія 

за меж ні кі. Уя ві це, як ад чу ва юць ся бе тыя, 

хто пе ра ехаў не прос та ў ін шы го рад, 

а ў ін шую кра і ну! Усё не зна ё мае, 

ня зве да нае... Да вай це да ве да ем ся пра іх 

ура жан ні з пер шых вус наў. Пер шы і трэ ці 

су раз моў ні кі — сту дэн ты дру го га кур са 

фа куль тэ та між куль тур ных ка му ні ка цый 

і за меж на га ад дзя лен ня пе ра клад чыц ка га 

фа куль тэ та ад па вед на, ас тат нія рэ спан дэн ты 

зай ма юц ца на кур сах рус кай мо вы 

для за меж ных гра ма дзян.

Ксе нія Фа мі на пры еха ла 

да нас з паў ноч на га ўсхо ду Ка-

зах ста на, го ра да Ак су. Па сыл 

зы хо дзіў ад яе баць коў: ма ці 

дзяў чы ны вель мі ха це ла жыць 

у Бе ла ру сі, бо гэ та яе гіс та рыч-

ная ра дзі ма. А вы бар пра фе-

сіі і ВНУ цал кам лёг на пле чы 

Ксе ніі. Яе заў сё ды пры цяг ва лі 

мо вы. 

— Спа чат ку я раз гля да ла 

ўсю дэ та лё вую ін фар ма цыю 

пра ВНУ, якія за ці ка ві лі мя не, у ін тэр нэ це. — ка жа дзяў чына. 

— Там бы ло мност ва вод гу каў роз на га ха рак та ру, але ў 

ад но сі нах да МДЛУ доб рых — на шмат больш. Я на вед ва ла 

мно гія вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы, але ні як не маг ла 

ад чуць ся бе на сва ім мес цы. За тое ка лі апы ну ла ся тут, зра-

зу ме ла, — маё!

Па-за ву чо бай Ксе нія зай ма ец ца ва лан цёр ствам: бу дзе пра-

ца ваць доб ра ах вот ні кам на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску.

Акра мя ста лі цы яна ўжо 

бы ла ў Грод не, Ма гі лё ве і 

ін шых га ра дах. А ў пер шыя 

дні пас ля пры ез ду агле дзе ла 

амаль усе мяс ці ны, якія ра яць 

на ве даць ту рыс там у Мін ску. 

Са мае пер шае з іх — му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны:

— Ён мя не ўра зіў да глы бі ні 

ду шы. Там ты ні бы та да кра-

на еш ся да гіс то рыі, па чы на еш 

ад чу ваць ся бе яе част кай.

Ро бін Кос кас Май сіс з го ра да 

Ман пелье, што зна хо дзіц ца на поўд ні Фран цыі, так са ма 

па спеў на ве даць знач ныя для яго мяс ці ны ў Бе ла ру сі і 

рас ка заў нам пра ад ну з іх.

— Я быў у Ба ры са ве, бо вель мі ха цеў уба чыць Бя рэ зі ну. 

Гэ та вель мі важ ная і зна ка мі тая ра ка ў фран цуз скай гіс то-

рыі. Вой скі На па ле о на па нес лі цяж кія стра ты пад час бяз-

лі тас най біт вы на гэ тай ра цэ. З той па ры наз ва «Berezіna» 

вы ка рыс тоў ва ла ся ў фран цуз скай мо ве як сі но нім сло ва 

«ка та стро фа», — ка жа су раз моў нік.

Што яшчэ пры ваб лі вае хлоп ца ў на шай кра і не? «У Бе ла ру сі 

мне вель мі па да ба ец ца пры ро да, ланд шаф ты прос та ўраж ва-

юць. Я за хап ля ю ся ля са мі! Яны та ям ні чыя і ча роў ныя... Мне 

па да ба ец ца ваш на род, ваш мен та лі тэт, ад но сі ны адно да 

ад на го. Бе ла ру сы доб ра сар дэч ныя, та ва рыс кія і вет лі выя».

А як жа не па ці-

ка віц ца ў за меж ні-

каў, ці спа да ба ла-

ся ім на ша кух ня? 

На гэ тае пы тан не 

з за да валь нен нем 

ад ка заў Сер хіа 

Ана толь Ка бе-

са, які пры ехаў са 

ста лі цы і най буй-

ней ша га го ра да 

Ве не су э лы — Ка-

ра ка са:

— Я па каш та ваў мно гія стра вы бе ла рус кай кух ні, і боль-

шасць з іх прый шлі ся мне да сма ку. Люб лю і су пы, і блі ны, 

і са ла ты. Але больш за ўсё спа да ба лі ся дра ні кі.

Сер хіа Ана толь для атры ман ня аду ка цыі вы браў на шу 

кра і ну та му, што ха цеў быць блі жэй да ма ці, якая ў той 

час пра ца ва ла ў Бе ла ру сі. Яго цяг ну ла да вы ву чэн ня моў, 

а для гэ та га ня ма леп ша га мес ца, чым лінг віс тыч ны ўні-

вер сі тэт.

За раз хло пец ужо асво-

іў ся і атрым лі вае аса ло ду 

ад сту дэнц ка га побыту. 

Апроч на ву чан ня ма ла ды 

ча ла век вя дзе ак тыў нае 

твор чае жыц цё ў сце-

нах ВНУ: вы кон вае свае 

ўлас ныя пес ні і ка ве ры на 

роз ных ме ра пры ем ствах. 

Але, усё роў на не пра хо-

дзіць ні дня, каб ён не су-

ма ваў па ра дзі ме.

Гэ тае па чуц цё па дзя ляе 

і Алан Эма ну эль Со та 

Ры ве ра, чый род ны го-

рад Та ры ён раз ме шча ны 

на поў на чы Мек сі кі.

— Вя до ма, я су мую па там тэй шых сяб рах і, га лоў ным 

чы нам, па на шай кух ні. Ад нак мне вель мі па да ба ец ца жыц-

цё ў Мін ску. Ва ша кра і на моц на ад роз ні ва ец ца ад Мек сі кі, 

і гэ та пры цяг вае яшчэ больш. Аса біс та мне вель мі ці ка ва 

зна ё міц ца з но вай для ся бе куль ту рай, — ска заў Алан.

Тут ён знай шоў мност ва но вых сяб роў і зна ё мых, ся род 

іх як бе ла ру сы, так і за меж ні кі. Яго ра дуе той факт, што 

мно гія на шы су ай чын ні кі раз маў ля юць не толь кі на зна ё май 

яму анг лій скай, але і на іс пан скай — род най мо ве ма ла до га 

ча ла ве ка. У цэ лым яго за да валь няе ў на ву чан ні ўсё.

— Так, са праў ды, вы-

клад чы кі вы дат ныя, а ў 

дэ ка на це заў сё ды да па-

мо гуць вы ра шыць лю бую

праб ле му, — па га дзіў ся 

з Ала нам і Азгюр Ма хір 

Арас са Стам бу ла. Пас ля 

за кан чэн ня там мяс цо ва га 

ўні вер сі тэ та ма ла ды ча ла-

век за ха цеў вы ву чаць мо-

вы. І вы ра шыў, што най-

лепш ава ло даць імі мож на 

ў прэ стыж ным лінг віс тыч-

ным ўні вер сі тэ це на шай 

кра і ны. Юна ку па да ба ец ца 

ка му ні ка ваць і пра во дзіць час са сва і мі ад на груп ні ка мі. У 

Бе ла ру сі ён, як і ас тат нія ін ша зем цы, знай шоў доб рых пры-

яце ляў і, як ад зна чыў хло пец, най леп ша га і са ма га бліз ка га 

сяб ра — сваю дзяў чы ну-бе ла рус ку.

Ад на груп ні ца Азгю ра, 

Фу ку На ка я ма, пры еха ла 

з Ко бу — ад на го з са мых 

вя лі кіх і ажыў ле ных га ра-

доў Япо ніі. Ра ней дзяў чы-

на не бы ла ў Бе ла ру сі, ад-

нак мно гае чу ла пра на шу 

кра і ну і на ву чан не тут ад 

япон скіх та ва ры шаў, якія 

зай ма лі ся ў Мін скім дзяр-

жаў ным лінг віс тыч ным уні-

вер сі тэ це.

— Апо ве ды зна ё мых 

пры цяг ну лі і за ці ка ві лі. Ця-

пер ма гу ска заць, што мне 

са праў ды вель мі па да ба ец ца абра ная ВНУ і на ву чан не ў 

ёй. Гэ та так клас на, ка лі я ма гу вы кла даць свае дум кі на 

ін шай, не род най для мя не мо ве. Хоць гэ та яшчэ і атрым-

лі ва ец ца не вель мі доб ра. Па куль не ве даю, кім ха чу стаць 

у бу ду чы ні, але ду маю, што на ву чан не ў Бе ла ру сі, атры-

ма ныя тут ве ды і ўмен ні зро бяць важ ны ўплыў на вы бар 

пра фе сіі, — ка жа дзяў чы на.

На дзея БОБ РЫК, сту дэнт ка І кур са

 фа куль тэ та між куль тур ных ка му ні ка цый МДЛУ.

ЗА МА РАЙ 
У НЕ ЗНА Ё МУЮ КРА І НУ БЕ ЛА РУСЬ
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