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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

В Национальном художе
ственном музее Республи
ки Беларусь открылась вы-

ставка живописных произведений 
«Космический пилигрим» народного 
художника Беларуси Александра Ми-
хайловича КИЩЕНКО (1933–1997).

Александр Кищенко – художник
интеллектуал европейского уровня. 
Его произведения широко известны 
не только в нашей стране, но и далеко 
за её пределами. Он совершил настоя-
щий прорыв в сфере изобразительной 
культуры современности. Природ-
ный талант и поистине космическое 
мышление он реализовал в Беларуси, 
на своей второй родине, где прожил 
большую часть жизни. Художник сто-
ял у истоков формирования школы 
монументального искусства в Бела-
руси и явился одним из основателей 
школы национального современного 
гобелена. Его монументальный фило-
софский эпос – знаменитый «Гобелен 
века» – в 1999 году был занесён в Кни-
гу рекордов Гиннесса.

Выставка продлится до 20 октября 
2019 года.

«КАСМІЧНЫ ПІЛІГРЫМ»

Театр им. Янки Купалы
г. Минск, ул. Энгельса, 7

20 октября, 13 ноября, 
27 ноября
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Кастрычнік у жыцці 
савецкага наро-
да – гэта перш за ўсё 
Кастрычніцкая рэвалю-
цыя, барацьба працоўных 
з прыгнятальнікамі за 
свае правы і свабоду. Такі 
настрой грамадства ярка 
пазначаны таксама і на 
старонках беларускага  
жаночага часопіса. 
Сацыялістычная рэва-
люцыя ў царскай Расіі – 
адна з найбуйнейшых 
палітычных падзей 
XX стагоддзя, якая 
сур’ёзна паўплывала на 
далейшы ход сусветнай 
гісторыі. Мы пастараліся 
перанесці з мінулага 
для вас тыя эмоцыі і 
перажыванні, энтузіязм 
і рамантычны настрой, 
з якімі людзі крочылі ў 
будучыню. 

(*Правапіс арыгіналаў 
захаваны).
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1926 г.	 Як	ні	дзіўна,	менавіта	ў	«рэвалюцыйным»	
месяцы	жаночы	часопіс	распачаў	новую,	
зусім	не	ідэалагічную	рубрыку	–	пра	ру-
кадзелле,	якая	затым	палюбілася	многім	
гаспадыням.

1929 г.	 Увагу	чытачоў	адразу	прыцягвае	заметка	
«Кто	следующий?».	У	ёй	расказваецца,	як	
жанчыны	горада	Віцебска	развітваліся	са	
сваімі	ўпрыгожаннямі	ў	імя	бяспекі	краіны:	

«Рвём	с	дикими	побрякушками	–	остат-
ками	старого	быта!	Крепим	оборону	миро-
вого	Октября!	Работницы	и	жёны	рабочих	
Витебска	сделали	почин.	Сплотившись	во-
круг	Коммунистической	партии,	они	кре-
пят	оборону	Советского	Союза	–	снимают	
свои	кольца,	серьги	и	отдают	их	на	оборону	
Страны	Советов.	Кольца,	серьги	–	это	путы	
рабства,	остатки	от	дикарей,	путы	старого	
быта;	они	не	нужны	труженице.	Женщины	
доказали	свою	сознательность	–	сдали	в	
фонд	обороны	СССР	14	пар	золотых	серег,	
22	золотых	кольца,	1	золотой	и	1	серебря-
ный	медальоны,	6	серебряных	браслетов,	
2	серебряных	кольца,	1	серебряную	рюм-
ку,	1	цепочку	и	70	р.	80	к.	деньгами.	Ра-
ботницы,	жёны	рабочих	и	все	трудящиеся	
женщины,	следуйте	примеру	Витебска.	Кто	
следующий?	Материалы	о	своём	почине	
шлите	в	«Беларускую	работніцу	і	сялянку».

Дарэчы,	матэрыялаў	пра	працяг	акцыі	
мы	не	знайшлі…

1936 г.	 Абуральны	выпадак	адбыўся	ў	Рагачоўскім	
раёне.	 Пад	 загалоўкам	 	 «Здзекі	 над	
настаўніцай»	рэдакцыя	друкуе	наступнае	
пісьмо:	«Я	працую	настаўніцай	у	м.	Побла-
ве,	Рагачоўскага	раёна.	За	сваю	работу	я	
некалькі	раз	атрымала	прэ	мію.	У	чэрвені	
1936	г.	мяне	паслалі	на	курсы	па	павы-
шэнню	кваліфікацыі	ў	Рагачоў.	Пакуль	
я	 была	 на	 курсах,	 маю	 кватэру	 заняў	
Станкевіч	А.	М.	(загадчык	навучальнай	
часткі	школы),	не	гледзячы	на	тое,	што	
там	знаходзіліся	хатнія	рэчы.	Аслабаніць	
кватэру	Станкевіч	катэгарычна	адмовіўся	
і	мае	рэчы	выкінуў	на	вуліцу.	Цяпер	я	з	
малым	 дзіцём,	 цяжарная	жыву	 ў	 знаё-
мых.	Жыву	 ў	 дрэнным	 становішчы,	 не	
маю	 магчымасці	 працаваць	 над	 сабой,	
рыхтавацца	да	заняткаў	у	школе.	Пада-
ла	заяву	у	 сельсовет,	у	РК	саюза.	Ніхто	
не	зварачвае	ўвагі	на	мае	скаргі,	старшы-
ня	 с/совета	 кажа	што	няёмка	 высяляць	
Станкевіча.	Дырэктар	школы	бездапамож-
на	разводзіць	рукамі:	«Я	ж	вас	не	выганяў».	
Зварачалася	я	ў	РВК	таксама,	але	ніякага	
адказу	не	маю.	Так	у	Рагачоўскім	раёне	
выконваюцца	пастановы	партыі	і	ўраду	аб	
настаўніках».	Ключановіч	А.	М.

Спадзяемся,	жыллёвае	пытанне	жан
чыны	было	вырашана.

1962 г.	 Прапаганда	 атэізму	 выходзіць	 на	 пер-
шы	план.	Вось	цытата	з	надрукаванага	



ў	часопісе	артыкула:	«Выступаючы	з	праг
рамай	 знішчэння	 чалавецтва,	 ня	мец	кі	
епіскап	Дыбеліус	на	Сусветнай	асамблеі	
пратэстанцкіх	цэркваў	заявіў:	“Прымянен-
не	вадароднай	бомбы,	з	пункту	гледжання	
хрысціянства,	не	такая	ўжо	страшэнная	
справа,	 бо	 ўсе	 мы	 імкнёмся	 да	 вечнага	
жыцця,	і	калі,	напрыклад,	адна	вадарод-
ная	бомба	знішчыць	мільён	чалавек,	то	
забітыя	 хутчэй	 дасягнуць	 вечнага	 цар-
ства».	

Ці	казаў	такое	епіскап?	Пацвярджэння	
гэтай	інфармацыі	на	сёння	не	знойдзена.	
Больш	за	тое:	хутчэй	за	ўсё,	у	матэрыяле	
маецца	на	ўвазе	епіскап	Фрыдрых	Карл	
Отта	Дыбеліус	 (1880–1967),	якому	давя-
лося	адстойваць	пастулаты	хрысціянства	
аб	любові	і	міры	ў	час	праўлення	Гітлера.	
Ён	 нават	 быў	 асуджаны	 трыбуналам	 –	
абвінавачаны	ў	здрадніцкіх	нападах	на	
ўладу,	але	потым	судом	быў	апраўданы.	
Гітлер	асабіста	запатрабаваў	копію	даку-
мента	з	аргументамі	суда,	аднак	умешвац-
ца	ўсё	ж	не	стаў.

Што	 тычыцца	 атэізму	 на	 старон-
ках	 часопіса,	 у	 1990я	 танальнасць	

змянілася.	Да	святароў	сталі	звяртацца	
па	дапамогу	і	за	тлумачэннямі	спрэчных	
пытанняў.	Выходзіць	 артыкул,	 дзе	 свя-
тар	айцец	Серафім	засцерагае	людзей	ад	
шарлатанаў.	Справа	ў	тым,	што	многім	
людзям	 пачалі	 прыходзіць	 ананімныя	
«святыя»	пісьмы,	дзе	ў	імя	хрысціянства	
і	 Бога	 незнаёмцы	 заклікалі	 перапісаць	
якінебудзь	тэкст	і	адправіць	па	20	розных	
адрасах.	Пужалі,	што	ў	адваротным	вы-
падку	адбудзецца	страшэннае	няшчасце.	
Такія	пісьмы	прыходзілі	і	ў	рэдакцыю.	На	
гэтай	падставе	і	быў	напісаны	матэрыял	
«Святыя»	пісьмы?	Шарлатанства!».

2004 г.	 Расійская	зорка,	спявак	Мікалай	Баскаў	
прыяздждае	 на	 «Славянскі	 базар»	 у	
Віцебску.	 У	 «Алесі»	 друкуецца	 інтэрв’ю	
пад	 загалоўкам	 «Шчасце	 мець	 такіх	
паклонніц».	Карэспандэнт	адзначае,	што	
сярод	слухачоў	больш	за	ўсё	інтэлігентных	
дам	шаноўнага	ўзросту	і	прапануе	спеваку	
паразважаць,	якімі	 будуць	яго	 слухачы	
праз	2030	год.	Рабіць	высновы	яшчэ	рана,	
але,	здаецца,	слухачы	ўсё	тыя	ж.	Прычым	
Мікалай	прарочыў	і	гэта...

ЧАСОПІС І ЖЫЦЦЁ ПРОСТЫХ ЛЮДЗЕЙ

1979 г.	 Жаночы	часопіс	другі	год	запар	спрабуе	
дабіцца	 справядлівасці	 ў	 дачыненні	 да	
нашай	чытачкі.	Гісторыя	пачынаецца	ў	
1978	годзе,	калі	тая	звярнулася	да	нас	за	
дапамогай:

«Першае	 пісьмо	 ад	 салдацкай	 удавы	 Дар’і	
Сцяпанаўны	 Сундуковай	 з	 вёскі	 Крыстапол-
ле	 Рагачоўскага	 раёна	 прыйшло	 ў	 рэдакцыю	
года	 паўтара	 назад.	 Жанчына	 пісала,	 як	
застаўшыся	ўдавой,	усе	сілы	ўкладала	
ў	калгасную	працу,	пакуль	не	саста-
рэла.	Зараз	яна	пенсіянерка,	але	
трымае	 карову,	 лішкі	 малака	
прадае	дзяржаве.	Ды	ўжо	зусім	
разбурыўся	хлеў,	а	адраманта-
ваць	не	 стае	 сілы.	Дапамаг-
чы	ж	няма	каму:	на	фронце	
загінулі	муж	і	двое	братоў,	трэ-
цяга	 расстралялі	 фашысты.	
Звярнулася	да	старшыні	кал-
гаса,	а	той	і	слухаць	не	стаў,	
хаця,	паводле	яе	слоў,	 і	было	
распараджэнне	 Рагачоўскага	
райвыканкома,	каб	калгас	дапа-
мог	адрамантаваць	хлеў.	

З	гэтага	і	іншых	пісем	у	«Работніцу	
і	 сялянку»	было	відаць,	што	кіраўнікі	
некаторых	 гаспадарак	 раёна	 не	 турбуюц-
ца	пра	ўдоў	 і	жанчынмаці.	На	гэта	рэдакцыя	 і	
звярнула	 ўвагу	Рагачоўскага	 гаркома	партыі	 ў	
пісьме,	адрасаваным	на	імя	першага	сакратара.	
Сакратар	 Гурскі	 паведамляў	 14	 сакавіка	 1978	
года:	«Рагачоўскі	гарком	КП	Беларусі	праверыў	
пісьмо	грамадзянкі	Сундуковай	Д.С.	Сапраўды,	
яе	хлеў	патрабуе	капітальнага	рамонту.	Выкан-

ком	Балатнянскага	 сельскага	Савета	народных	
дэпутатаў	выдзеліў	шыфер	для	даху.	Да	1	ліпеня	
1978	праўленне	калгаса	«Усход»	акажа	дапамогу	
ў	яго	рамонце».	

Здавалася	б,	пытанне	вычарпана.	Хаця	яго	маг-
ло	і	наогул	не	быць,	бо	клопат	аб	састарэлых	удовах	
загінуўшых	салдат,	гэтак	жа,	як	аб	інвалідах	вайны,	
яе	ветэранах,	павінен	стаяць	на	першым	плане	ў	

любой	гаспадарцы,	у	любым	паважаючым	сябе	
калектыве.	«Работніца	і	сялянка»	ўжо	не	

раз	узнімала	гэтае	пытанне	на	сваіх	
старонках.	 Але	 зноў	 даводзіцца	
паўтараць	тое,	што	даўно	і	ўсюды	
павінна	стаць	правілам	нашай	
сацыялістычнай	маралі.	Ды	і	
як	не	паўторыш,	прачытаўшы	
яшчэ	адно	пісьмо	той	жа	Дар’і	
Сцяпанаўны	Сундуковай.

19	 ліпеня	 1979	 года	 сал-
дацкая	ўдава	напісала	зноў:	
«Прашу	рэдакцыю	«Работіцы	і	
сялянкі»	аказаць	мне	садзеян-
не	ў	будаўніцтве	хлява…	Летась	

мне	абяцалі	яго	адрамантаваць.	
І	вось	ужо	другі	год	праходзіць,	а	

дапамогі	няма.	Хлеў	разбурыўся…».	
Выходзіць,	рэдакцыя	атрымала	фар-

мальную	 адпіску	 з	 Рагачоўскага	 гаркома	
партыі.	Відаць,	як	толькі	яна	была	падпісана,	так	усе	
і	забыліся	пра	патрэбы	старой	жанчыны.	Забыліся	
ў	гаркоме,	у	райвыканкоме,	у	Балатнянскім	сель-
савеце	і	ў	калгасе	«Усход».	Вось	і	прыходзіцца	зноў	
напомніць	рагачоўскім	таварышам	–	а	заадно	і	не	
толькі	рагачоўскім	–	пра	іх	святы	абавязак	перад	
салдацкімі	ўдовамі».
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МУДРАСЦЬ НАРОДНАЯ (2006 г.)

КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ. СЯБРЫ ВІНШУЮЦЬ (1957 Г.)

Да	40годдзя	Вялікай	Кастрычніцкай	рэвалюцыі	
часопіс	папрасіў	замежных	сяброў	выказаць	

свае	думкі	 і	пажаданні	ў	 сувязі	 са	 святам.	Пад	
пісьмамі	значыліся	самыя	розныя	краіны:	Поль-
шча,	Афрыка,	Бразілія,	Францыя,	Ліван,	В’етнам,	
Балгарыя,	Індыя,	ГДР,	Калумбія.

Напрыклад,	вось	пісьмо	ўдзельніцы	мастацкага	
ансамбля	моладзі	Кітая	Чжэнь	Юнь:	«Няхай	жыве	
дружба!	Пасля	фестывалю	(хутчэй за ўсё, маецца на 
ўвазе VI Сусветны фестываль моладзі і студэнтаў 
у Маскве. – «Алеся»)	на	маю	долю	выпала	шчасце	
гастраляваць	у	Совецкім	Саюзе.	Раніцай	21	жніўня	
я	 прыехала	 ў	Мінск.	Мінчане	 горача	 віталі	 нас,	
падносілі	жывыя	кветкі.	

На	жаль,	мы	не	можам	доўга	гасцяваць	у	Мінску	
і	не	здолеем	прыняць	удзел	у	святкаванні	40год-
дзя	 Вялікай	 Кастрычніцкай	 рэволюцыі.	 Гэты	
знамянальны	 дзень	 25	 кастрычніка	 1917	 года	
адкрыў	новую	эру	ў	 гісторыі	чалавецтва.	Пера-
мога	Кастрычніцкай	рэволюцыі	ў	вашай	краіне	
адкрыла	адзіна	правільны	шлях	і	для	кітайскага	
народа.	У	нас	так	гавораць:	 “Сённяшні	Совецкі	
Саюз	–	гэта	заўтрашні	Кітай”.	Я	хачу	перадаць	маё	
самае	сардэчнае	прывітанне	жанчынам	Беларус
кай	рэспублікі.	Няхай	жыве	вялікая	і	непарушная	
дружба	паміж	народамі	СССР	і	Кітая!	Няхай	жыве	
мір!».

«Некалькі	падарункаў»	–	так	называліся	невя
лікія	нататкі	на	старонках	юбілейнага	нумару.	Яны	
паспрабавалі	падсумаваць	дасягненні	грамадства	
пасля	перамогі	Кастрычніцкай	рэвалюцыі.	

Прыводзяцца	такія	дадзеныя:
«У	царскі	час	на	Беларусі	было	толькі	4176	школ.	

Вышэйшых	навучальных	устаноў	не	было	зусім.	
У	школах	навучалася	266	тысяч	вучняў,	у	тым	ліку	
247	тысяч	у	пачатковых	школах.	Непісьменных	
налічвалася	82%.	Зараз	працуе	11	тысяч	школ;

У	нашай	краіне	СССР	пабудавана	першая	ў	
свеце	атамная	электрастанцыя,	будуецца	ледакол	
на	атамнай	энергіі.	Да	1957	года	прамысловасць	
нашай	краіны	ў	параўнанні	з	дорэвалюцыйным	
часам	 вырасла	 больш,	 чым	 у	 30	 раз,	 а	 цяжкая	
індустрыя	–	аснова	развіцця	ўсёй	соцыялістычнай	
эканомікі	–	больш	чым	у	50	раз.	Аб’ём	прадукцыі	
машынабудаўнічай	 і	металаапрацоўчай	прамы
словасці	ўзрасце	сёлета	ў	параўнанні	з	1913	годам	
у	200	раз.

Беларусь	была	адной	з	самых	эканамічна	ад-
сталых	ускраін	царскай	Расіі.	Цяпер	кожны	трэці	
калгас	з’яўляецца	мільянерам.	Наша	рэспубліка	
займае	другое	месца	па	пасевам	ільнудаўгунцу,	
трэцяе	–	па	пасевах	бульбы	і	канапель,	чацьвёр-
тае	–	па	вытворчасці	мяса	і	малака.

Сёлета	 мінчане	 сустракалі	 «цягнікі	 міру»	 з	
Германіі.	Сярод	нямецкіх	 турыстаў	 былі	 і	 тыя,	
хто	ў	1941	годзе	ўдзельнічаў	у	нападзе	на	Совецкі	
Союз,	хто	бачыў	Мінск	у	руінах	і	попеле.	Якое	ж	
было	іх	здзіўленне,	калі	замест	руін	яны	ўбачылі	
квітнеючы	горад	з	будынкаміпалацамі.	Наш	урад	
адпускаў	у	дзень	больш	3х	мільёнаў	рублёў	на	
аднаўленне	горада.	На	жыллёвае	будаўніцтва	ў	
рэспубліцы	ўкладзена	звыш	3х	мільярдаў	рублёў».

		У	 лесе	 на	 рабінах	шмат	 ягад	 –	 восень	 будзе	
дажджлівая,	мала	–	сухая.
 		Калі	 журавы	 ляцяць	 высока,	 няспешна	 і	
«размаўляюць»,	будзе	стаяць	добрая	восень.
		Пакуль	лісце	з	вішань	не	апала,	колькі	б	снегу	
ні	выпала,	адліга	яго	згоніць.
		Калі	арэхаў	шмат,	а	грыбоў	–	не,	зіма	будзе	снеж-
ная	і	суровая.
		Калі	восенню	бярозы	жаўцеюць	з	верхавін,	наступ-
ная	вясна	будзе	ранняя,	а	калі	знізу	–	дык	позняя.
		Калі	ў	кастрычніку	лісты	з	бяроз	і	дубоў	апада-
юць	начыста	–	чакай	суровай	зімы.
		Месяц	пачырванеў	–	чакай	ветру.
		Асенні	іней	–	да	сухога,	сонечнага	надвор’я.

Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ
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СВЯТЛО ДАЛЁКАЙ ЗОРКІ
Дзякуючы рэдакцыі часопіса “Работніца і сялянка” дзеці мужнай падпольшчыцы Марыны 

Малаковіч змаглі сустрэцца з жанчынай, якая знаходзілася разам з ёю ў фашыстскай турме, 
і даведацца пра апошнія дні сваёй маці. Яны шмат гадоў шукалі сляды яе жыцця, ведалі пра 

яе ўсё, апрача таго, як, калі і дзе яна загінула…

Святло	далёкай,	пагаслай	зоркі…	Святло,	якое	
дасягае	праз	мільярды	мільярдаў	кіламетраў	і	

прыходзіць	на	зямлю,	калі	зоркі	ўжо	няма.	Пры
знаюся,	раней	гэты	вобраз	у	дачыненні	да	жыцця	
чалавечага	заўсёды	здаваўся	мне	занадта	прыго-
жым,	каб	верыць	у	яго	рэальнасць.	І	трэба	было	
перажыць	і	адчуць	тое,	што	перажыла	і	адчула	я	
некалькі	дзён	назад	пры	адной	сустрэчы	ў	Гродна,	
каб	зразумець:	такое	бывае…	бывае…

Бывае!	Верце	ці	не,	тут	няма	ні	цуду,	ні	містыкі!	
З	першай	хвіліны	нашай	размовы	да	апошняй	у	
пакоі	была	з	намі	тая,	каго	даўно	ўжо	няма	ў	жы-
вых,	чые	апошнія	словы	павінна	была	перадаць	
дзецям	Вера	Антонаўна	Грэсь.

ПРАЗ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ ГАДОЎ.

А	за	акном	гасцініцы	перадсвяточна	гудзеў	горад.	Вясёлыя,	прыгожа	апранутыя	людзі	спяшаліся	
на	 ўрачыстыя	 вечары,	 на	 сяброўскія	 сустрэчы.	
Заўтра	–	9	мая...	Ішлі	па	вуліцы,	горда	пазвоньва-
ючы	ордэнамі	і	медалямі,	перапаясаныя	чырвонымі	
шырокімі	паясамі	героі–ветэраны.	Чвэрць	стагод-

дзя	нашай	Перамогі.	А	мне	раптам	 захацелася	
расчыніць	шырока	 акно,	 спыніць	 гэты	 вясёлы,	
святочны	натоўп	і	сказаць:	пачакайце	хвіліначку,	
людзі!	Паслухайце	разам	са	мною	гэты	расказ.

«Нас	вывелі	з	камер,	пастроілі	ў	дзве	шарэнгі	
ўздоўж	доўгага,	вузкага	калідора.	Куды	нас	за-
раз	павядуць,	што	будуць	з	намі	рабіць	–	ніхто	не	
ведаў.	Чакалі	самага	страшнага.	Дзве	шарэнгі	быц-
цам	замерлі	ў	гэтым	трывожным,	напружаным	да	
апошняга	нерва	чаканні.	Стаялі	моўчкі.	І	толькі	
памятаю…	я	да	апошніх	сваіх	дзён	буду	памятаць	
гэта!	Недалёка	ад	мяне,	у	другой	шарэнзе,	стаяў	
хлопчык	гадоў	дзесяці.	Ён	палахліва	азіраўся	і	ўсё	
стараўся	стаць	бліжэй	да	нас,	жанчын.	Пэўна,	так	у	
навальніцу	туляцца	да	вялікіх	«дарослых»	птушак	
скінутыя	з	дрэва	птушаняты,	не	разбіраючы,	хто	іх	
маці,	хто	не.

–	Цёці,	нас	расстраляюць?	Цёці,	нас	расстра-
ляюць?	–	паўтараў,	заглядваючы	прама	ў	вочы,	
хлопчык.

Столькі	смутку	і,	разам	з	тым,	столькі	надзеі,	
чакання	было	ў	яго	позірку,	у	яго	голасе.	А	раптам	
скажуць	гэтыя	«цёці»,	як	гаварыла	некалі	мама:
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–	Супакойся,	сынок!	Усё	будзе	добра.
Але	 “цёці”	 маўчалі…	 І	 кожны	 раз,	 калі	 я	

ўспамінаю	гэтыя	хвіліны,	гэтага	хлопчыка…»
Чалавек	не	можа	гаварыць	далей.	Але	ён	абавя-

заны	гаварыць,	бо	27	гадоў	на	сэрцы	ляжыць	вялікі	
і	 святы	абавязак.	Ён	павінен	расказаць	людзям	
пра	апошнія	хвіліны	аднаго	жыцця,	жыцця	незвы-
чайнага,	гераічнага.	Ён	павінен	перадаць	дзецям	
апошнія	словы	іх	маці.	А	расказ	пра	хлопчыка	–	гэта	
пачатак	яе	ўласнай	дарогі,	дарогі,	якая	вяла	Веру	
Антонаўну	ад	засценкаў	СД	да	турэмнай	камеры,	
туды,	дзе	сустрэлася	яна	з	Марынай	Малаковіч.

…Вера	 Антонаўна	 пачынае	 гаварыць	 зноў,	
пачынае	ціхаціха,	быццам	і	сапраўды	між	намі	
прысутнічае	нехта	трэці,	чый	спакой	яна	баіцца	
парушыць.

«Хлопчык…	У	мяне	дома	застаўся	такі	ж	сын!	
Я	ўпала	на	калідоры	СД	без	прытомнасці.	Я	была	
вельмі	хворая,	без	адной	ныркі,	і	мяне	моцна	білі	
да	гэтага.	І	ачуняла	я,	як	потым	ужо	зразумела,	
у	турэмнай	бальніцы.	Што	сталася	з	тымі	дзвю-
ма	шарэнгамі	людзей,	з	тым	хлопчыкам,	які	ўсё	
пытаўся	«нас	расстраляюць?»,	можна	не	сумнявац-
ца.	Адсюль	для	ўсіх,	за	вельмі	малым	выключэн-
нем,	была	толькі	адна	дарога…»

ТУРЭМНАЯ БАЛЬНІЦА
Аднойчы	 ў	 пакой	 увайшоў	 урач.	 Ён	 адразу	

ж	падышоў	туды,	дзе	ляжала	вось	ужо	некалькі	
дзён,	 не	 сказаўшы	 ніводнага	 слова,	 ні	 разу	 не	
застагнаўшы,	адна	жанчына.	Вера	чамусьці	ўвесь	
час	паглядвала	на	гэтую	жанчыну,	можа,	таму,	што	
яна	адна	вось	так	увесь	час	маўчала,	усе	астатнія	
расказвалі	аб	сваіх	дзецях,	аб	даваенным	жыцці,	
аб	турэмных	навінах.

Гэта	быў	рускі	ўрач,	высокі,	мажны	мужчына,	
хто	ведае,	магчыма,	таксама	адзін	з	вязняў,	часова	
пакінутых	жыць.

–	Як	вы	сябе	адчуваеце?
Жанчына	 злёгку	 паціснула	 плячыма,	 слаба	

ўсміхнулася	і	нічога	не	адказала.
–	Павярніцеся!	–	загадаў	урач.
Яна	з	цяжкасцю	павярнулася.	І	тут	я	ўбачыла	

такое…	Мяне	білі,	я	думала,	што	вельмі	моцна	білі.	
Але	тое,	што	зрабілі	з	гэтай	жанчынай,	чалавеку	
ўявіць	сабе	немагчыма.	Уся	яе	спіна	і	ногі,	уся	яна	
была	пакрыта	глыбокімі	адкрытымі	ранамі.	Месца	
жывога	на	ёй	не	было.	Як	толькі	цярпела,	бедная…

Урач	узяў	нейкі	посуд,	прысеў	каля	жанчыны,	
і	я	бачыла,	як	асцярожна	вымаў	ён	пінцэтам	з	ран	
чарвей.	Потым	змазаў	нечым	раны,	яшчэ	ніжэй	
нахіліўся	да	жанчыны	і	нешта	ціха–ціха	гаварыў	
ёй,	гаварыў…

Потым	ён	пайшоў.	А	жанчына	перахапіла	мой	
позірк	і,	пэўна,	прачытала	ў	ім	усё,	што	было	ў	мяне	
ў	той	момант	на	душы.	І	ўпершыню	загаварыла	са	
мной.

–	Вы	бачылі?
–	Бачыла…
–	Гэта	яшчэ	што.	Было	горш.
–	За	што	яны	вас	так?
–	За	ўсё…
І	зноў	надоўга,	на	некалькі	дзён,	замаўчала.
За	 ўсё.	Можа,	 вам	 не	 давялося	 чытаць	 апо-

весць	пра	каладзішчанскіх	падпольшчыкаў	і	вы	
не	ведаеце,	што	могуць	азначаць	гэтыя	словы	«за	
ўсё».	Як	не	ведала	і	тады,	і	яшчэ	доўга	пасля	Вера 
Антоноўна.

…З	першых	дзён	вайны	гэтая	жанчына	знай
шла	дарогу	да	барацьбы.	З	тых	першых	дзён,	калі	
многія,	нават	моцныя	духам	людзі	разгубіліся,	не	
ведалі,	што	рабіць.	За	ўсё	–	гэта	значыць	і	за	тое,	
што	аднойчы,	цёмным	восеньскім	вечарам	пер-
шага	 года	вайны,	 сабрала	яна,	 гэтая	жанчына,	
выкладчыца	Мінскага	юрыдычнага	інстытута,	у	
сваім	пакоі,	пад	носам	у	гестапа,	маладых	дзяўчат	
і	хлопцаў	і	сказала	ім	ціха	і	цвёрда:

–	Вы	камсамольцы.	Час	пачынаць…
І	пацягнуліся	падпольныя	сувязі	з	Калодзішчаў	

у	Мінск,	ва	Уручча,	у	Сцяпянку,	у	партызанскія	
атрады…	Некалькі	соцень	ваеннапалонных,	вы-
ведзеных	зза	калючага	дроту	ў	лес.	Зацяруша-
ныя	саломай	вазы,	поўныя	зброі,	перададзенай	у	
партызанскія	атрады	падпольшчыкамі.	А	лістоўкі…	
А	разведвальныя	звесткі…	А	ўзляцеўшыя	ў	паветра	
эшалоны…	А	вывезеныя	ў	партызанскія	атрады	
вядомыя	беларускія	вучоныя	–	акадэмік	Нікольскі	
і	прафесар	Краўцоў.	І,	нарэшце,	украдзены	з	ваен-
нага	гарнізона	нямецкі	афіцэр	з	дакументамі.	

Немцы	 называлі	 яе	 «фрау	 гроспартызан»	 –	
«Вялікі	партызан».	І	немцы	ведалі,	што	гэта	аз-
начае.					

«Прайшло	яшчэ	некалькі	дзён.	Мы	амаль	не	
размаўлялі,	кожная	думала	пра	сваё,	толькі	зрэдку	
перакідваліся	двума–трыма	словамі.	І	вось	адной-
чы,	калі	астатніх	жанчын	павялі	на	допыт,	яна	
загаварыла	са	мной:

–	Паслухайце,	сёння	нас	павядуць	на	расстрэл…
–	А	можа?..
–	Не.	Я	добра	ведаю…	Нам	прынясуць	ружовыя	

паперкі	–	гэта	значыць	смерць.	Дык	вось,	я	вас	пра-
шу:	калі	вы	выйдзеце	на	волю,	то	схадзіце	на	вуліцу	
Рабкораўскую	ў	Мінску.	Знайдзіце	там	дом,	адшу-
кайце	вось	такіх	людзей	і	перадайце	ім:	няхай	бу-
дуць	спакойныя.	Я	нікога	не	назвала,	нічога	не	ска-
зала.	Я	вытрывала	ўсё,	мяне	падвешвалі,	заганялі	
іголкі	пад	пазногці,	а	раны…	вы	бачылі	іх	самі…

–	Як	жа	мне	сказаць?	Я	ж	не	ведаю,	хто	вы…
–	Скажыце:	Марына	Малаковіч.	І	яшчэ.	Калі	

скончыцца	вайна,	а	яна	хутка	скончыцца,	і	мы	пе-
раможам,	–	я	ўпэўнена	ў	гэтым,	абавязкова	пера-
можам,	–	знайдзіце	маіх	дзяцей…	і	перадайце	ім,	
толькі	ім…»

Гэта	было	ў	кастрычніку	1943–га.	На	світанні	ў	
пакой	увайшоў	паліцай.	Загадаў	устаць	адной	жан-
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чыне,	другой	і,	падышоўшы,	да	Марыны	Малаковіч,	
са	здзеклівай	цырымоннасцю	расшаркаўся	перад	
ёю	 і	працягнуў	ёй…	ружовую	паперку.	Марына	
ледзь	прыкметна	кіўнула	мне	галавою…	і	моўчкі	
пайшла	да	дзвярэй.

Пасля	 доўгага	 маўчання	 Вера	 Антонаўна	
прадоўжыла:	«Я	звычайны	чалавек.	Сама	я	нічога	
асаблівага	не	зрабіла,	доказаў	супраць	мяне	не	
было.	Потым	мне	ўдалося	ўцячы	з	турмы,	калі	нас	
вадзілі	на	раскопкі	руін,	і	да	самага	канца	вайны	
была	ў	лесе	з	партызанамі.	Мне	страчаліся	людзі	
мужныя,	смелыя.	Але	такога	чалавека	я	бачыла	
толькі	адзін	раз	у	жыцці».

Заўтра	9	мая.	А	сёння	я	паклала	на	стол	перад	
Верай	Антонаўнай	адрас	Ірыны	і	Аляксандра,	дзя-
цей	Марыны	Фядосаўны	Малаковіч.	

Святло	пагаслай	зоркі…	А	яны	яшчэ	не	веда-
юць,	дзеці	Марыны,	што	хутка	дойдзе	да	іх	гэтае	
святло,	што	скажа	ім	гэтая	жанчына	тыя	словы,	
якія	абавязана	яна,	па	апошнім	запавеце	маці,	
сказаць	толькі	ім.	Яны	і	самі	шмат	гадоў	шукалі	
апошні	след	жыцця	іх	маці,	ведалі	пра	яе	ўсё,	апра-
ча	таго,	як,	калі	і	дзе	яна	загінула.	Ведалі	нават,	
што	прыходзіла	на	Рабкораўскую	«нейкая	жанчына	
з	турмы»,	якая	бачыла	іх	маці.	Але	здарылася	так,	
што	шмат	гадоў	не	маглі	яны	знайсці	адзін	аднаго.	
І	дзеці	Марыны	–	Ірына	і	Аляксандр	–	не	чулі	яшчэ	
апошніх	слоў	маці.

Ёсць	людзі,	якія	прыходзяць	на	зямлю	не	так	
ужо	часта,	і	жыццё	іх	гасне,	каб	святло	ад	яго	ішло	
яшчэ	доўгадоўга…

Алена УЛАДЗІМІРАВА

Гэты	 артыкул	 быў	 апублікаваны	 ў	 часопісе	
«Работніца	і	сялянка»	№8	за	ліпень	1970	года.	

Праз	некалькі	дзён	у	рэдакцыю	з	Гродна	ад	Веры	
Антонаўны	Грэсь	прыйшло	пісьмо.	Вось	яно:

«Дарагая рэдакцыя! 
17 мая прыехалі Ірачка і Шурык, гэта была 

вялікая радасць для мяне. Ірачка – гэта вылітая 
Марына, толькі ў той час маці здавалася старэй-
шай, чым была… Шурык таксама падобны.

Так, яны па-сапраўднаму любяць і памятаюць 
сваю маму, і мне вельмі шкада, што сустрэча была 
кароткая, але гэта такія прыемныя дзеці, як га-
вораць, дай Бог кожнаму, – сціплыя, мілыя, без 
усякага важнічання.

Бедная Марына! Але тое, што яна жадала, збы-
лося, дзеці яе малайцы, і я шчаслівая, што яны 
аказаліся такімі, якімі хацела бачыць іх маці».

Імя Марыны МАЛАКОВІЧ сёння носіць вуліца ў пасёлку 
Калодзішчы пад Мінскам – гэтая жанчына стаяла на чале 
Калодзішчанскага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Марына Фядосаўна Малаковіч нарадзілася ў 1903 г. у Магілёўскай 
вобласці. У 1923 г. скончыла Акадэмію камуністычнага выхаван-
ня імя Н. К. Крупскай. Напярэдадні вайны выкладала гісторыю 
партыі ў Беларускім юрыдычным інстытуце.

У Калодзішчах М. Малаковіч апынулася па накіраванні Мінска га 
камуністычнага падполля. Тут яна аб’яднала некалькі падполь-
ных груп. У жніўня 1943 г. Марына Малаковіч пры падрыхтоўцы 
дыверсіі была схопленая фашыстамі і жорстка закатаваная да 
смерці. Пасмяротна ўзнагароджана ордэнам Айчыннай вайны 
II ступені.
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МАЛАДОСЦЬ – ГЭТА СТАН ДУШЫ
 

Мы ўсе ў тыя гады лічылі яе бабулькай. Пэўна, таму, што бачылі яе толькі са сцэны. 
У спектаклях тэатра імя Янкі Купалы яна заўсёды грала бабулек.

Прайшло	шмат	гадоў.	Мы	самі	сталі	мамамі	і	
бабулямі,	а	яна	не	змянілася.	Яна	ўсё	такая,	як	

і	была.	Вось	ужо	гады	пасерабрылі	валасы,	пакінулі	
на	твары	сляды	смутку,	страт,	лёгкія	зморшчынкі	
смеху,	постаць	імклівая,	вочы	з	хітрынкай,	цікаўныя,	
зусім	маладыя.	 Гады	патрабуюць	 стрыманасці,	
развагі,	спакою,	а	яна	на	сваім	70гадовым	юбілеі	
ператанцавала	ўсіх	маладзенькіх.	Яе	аднагодкі	
ўспаміналі,	што	 сваё	жыццё	ў	 тэатры	Стэфанія	
Міхайлаўна	 Станюта	 пачынала	 як	 балерына.	
Нават	 прарочылі	 ёй	 зайздросную	 кар’еру,	 але	
камедыя	і	драма	перамаглі.	

Сёння	ёй	75.	Усё	жыццё	народнай	артысткі	звя-
зана	з	Купалаўскім	домам.	Сцэнічны	шлях	свой	
яна	пачынала	з	«Беларускай	хаткі»,	маленькага	

клуба	на	Чырвонай	вуліцы	ў	Мінску,	дзе	паказ-
вала	свае	пастаноўкі	Першае	таварыства	белару-
скай	драмы	і	камедыі.	Стэфанія	Станюта	спявала	
ў	хоры	і	танцавала,	чытала	вершы	Купалы,	Блока.	
З	першых	драматычных	спроб	нічога	не	выйшла.	
Невядома,	ці	стала	б	яна	майстрам,	калі	б	у	1921	
годзе	не	накіравалі	яе	на	прафесійную	вучобу	ў	
Маскву.	Пяць	гадоў	у	Беларускай	драматычнай	
студыі	зрабілі	яе	тым,	чым	стала	яна	зараз.	

Маладосць	савецкага	тэатра	праходзіла	ў	бурных	
спрэчках,	захапленнях,	пошуках,	спробах.	Амаль	кож-
ны	сезон	нараджаў	новыя	тэатральныя	аўтарытэты,	
неўзабаве	іх	звяргалі.	Усё	трэба	было	бачыць	сваімі	ва-
чыма,	старацца	паўтарыць	самому,	некага	адхіляць,	
некага	ўзносіць.	І	зноў	захапляцца	нечым.		



У	маладой	 артысткі	 і	 ў	 яе	 сяброўбеларусаў	
было	няшмат	ежы,	адзення.	Затое	ў	дастатковай	
колькасці	было	энергіі,	дапытлівасці,	імкнення	да	
ведаў.

Тыя	маладыя	гады	навучылі	Станюту	не	толькі	
прафесіі.	Свежасць	і	непасрэднасць	успрымання	
жыцця	і	мастацтва	сталі	сутнасцю	яе	характару.

Звычайна,	калі	 гавораць	пра	цікава	пражы-
тае	 ў	 мастацтве	 жыццё,	 пералічваюць	 факты	

біяграфіі,	 узнагароды,	 вялікія	 і	 славутыя	 ролі.	
Але	мне	хацелася	б	прасачыць	за	тым,	як	Станю-
та	знайшла,	захавала	і	пранесла	праз	жыццё	сваё	
непаўторнае	творчае	аблічча,	сваю	асабістую	ма-
неру	паводзін.	Складваецца	ўражанне,	што	яна	
цалкам	пазбаўленая	стэрэатыпаў.	Яе	паводзіны	ў	
звычайным	і	сцэнічным	жыцці	заўсёды	незапла-
наваныя.	Яна	не	падобная	да	звычайнай	артысткі,	
якая	распыляецца	ў	творчым	марафоне	–	тэатр,	

кіназдымкі,	 запісы	на	 радыё,	
тэлебачанні.	А	між	тым,	знайсці	
яе	дома	немагчыма	ні	ў	будні,	ні	
ў	святочныя	дні.	Яна	не	цураец-
ца	нічога,	што	трапляе	ў	кола	яе	
зацікаўленасці.

У	мастацтве	яна	ўмее	быць	
звычайнай,	 як	 у	 жыцці,	 а	 ў	
жыцці	 –	 памастацку	 склада-
най.	Больш	за	дваццаць	гадоў	
С.Станюта	 здымаецца	ў	кіно.	
На	яе	рахунку	26	ролей.	Часцей	
за	ўсё	гэта	сельскія	жанчыны	ў	
гадах,	просценькія	клапатухі.	
Калі	 патрэбны	 выразны	 твар	
старой	вясковай	жанчыны,	за-
прашаюць	Станюту.	Магчыма,	
яе	 і	 крыўдзіць	 папулярнасць	
«тыпажнай	артысткі»,	але	яна	
ніколі	не	 скардзілася.	Работа	
ёсць	работа.	Няхай	гэта	будзе	
маленькая	роля,	амаль	без	слоў.	
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Усё	роўна	–	роля.	Сваіх	вясковых	жанчын	яна	не	вы-
думляе,	яна	іх	добра	ведае	і,	калі	ёсць	хоць	малень-
кая	магчымасць,	надзяляе	асабістым	дзівацтвам.	
Пэўна,	таму	запрашэнняў	становіцца	ўсё	больш	і	
больш.	І	актрыса	чакае,	што	сярод	аднолькавых,	
падобных	адна	да	адной	бабулек	з’явіцца	раптам	
нейкая	непадобная,	незразумелая,	незнаёмая.

У	тэатры	некалькі	год	таму	назад	была	такая	
ў	спектаклі	«Я,	бабуся,	Іліко	і	Іларыён»	–	старэнь-
кая	 грузінка	 Вольга.	 Ох,	 як	 кляла	 яна	 свайго	
няўрымслівага	ўнука:

–	Каб	цябе	ў	дзіравай	труне	пахавалі!
А	вочы	цішком	смяяліся.	І	нікому	тыя	праклё-

ны	не	былі	страшныя.	Хай	толькі	хто	паспрабуе	
пакрыўдзіць	яе	пястунчыка,	бабуся	Вольга,	як	кар-
шун,	кінецца	абараняць	яго.	Гумар,	драматызм,	
трагедыя,	магутная	жыццёвая	філасофія	быццам	
спрасаваліся	ў	яе	прымаўцы:	«Спачатку	вытры	сля-
зу,	потым	жартуй!»

Я	і	сёння	памятаю	самую,	напэўна,	складаную	
і	цяжкую	для	актрысы,	але	і	самую	выразную	сцэ-
ну	спектакля,	калі	бабуся	Вольга	памірае.	Побач	
з	ёю	родныя	людзі,	якім	яна	ўсё	жыццё	дапама-
гала.	Твар	Вольгі	 велічны,	 голас	моцны,	 думкі	
празорлівыя.	Гэтай	жанчыне	няма	чаго	саромецца	
перад	апошняй	мяжой,	няма	чаго	таіцца,	няма	ў	
чым	раскайвацца.	Усё	было	сумленна	і	справядліва	
ў	яе	жыцці.

Яна	назірае,	як	пачынаюць	гаснуць	сонечныя	
зайчыкі,	выпівае	глыток	віна	і	падбадзёрвае	блізкіх	
апошнім	 жартам.	 Радасць,	 дабрата,	 мудрасць	
перамаглі	смерць.	

Чалавечы	характар	не	існуе	сам	па	сабе,	за	межамі	
часу	і	прасторы.	Бабуся	Вольга	жыве	ў	грузінскім	
сяле.	Марыля	з	купалаўскага	«Раскіданага	гнязда»	–	
у	сяле	беларускім.	Нечым	абедзве	жанчыны	падоб-
ныя	адна	да	адной.	Напэўна,	сваёй	працавітасцю,	
стаўленнем	да	працы	не	як	да	катаргі	жыцця,	а	
як	да	патрабавання	душы.	Абедзве	яны	сціплыя	
і	не	вымагаюць	нейкай	асаблівай	увагі.	Стэфанія	
Станюта	ніколі	не	глядзіць	на	сваіх	гераінь	зверху	
ўніз	з	перавагай	інтэлігента,	а	толькі	з	адчуваннем	
гонару	за	жыццё	ў	адвечнай	пачэснай	працы.	Ак-
трыса	і	сэрцам	разумее,	што	няма	нічога	лепшага,	
як	працавітыя	рукі.	Няхай	яны	не	робяць	нічога	
асаблівага,	 а	 толькі	няньчаць	дзяцей	 і	песцяць	
унукаў	–	найвышэйшы	жаночы	абавязак	можна	
лічыць	выкананым,	а	значыць,	жыццё	прайшло	
недарэмна	і	заслугоўвае	ўслаўлення.

З	пятнаццаці	год	С.	М.	Станюта	ў	тэатры.	І,	вядо-
ма	ж,	не	заўсёды	грала	бабулек.	Была	яна	капрызнай	
Дыянай,	драпежнай	Глафірай,	цынічнай	Зіначкай	
Зёлкінай,	злоснай	пані	Вашамірскай,	няўважлівай	
мадам	Падушкінай,	эксцэнтрычнай	Дуэнняй.	Сама	
ж	Стэфанія	Міхайлаўна	вельмі	любіць	ролю	Шар-
лоты	ў	«Вішнёвым	садзе»	А.	Чэхава.

Паспрабуйце	вызначыць,	якая	яна	артыстка	–	
не	атрымаецца!	Стэфанія	Станюта	на	сцэне	можа	
выйсці	ў	ролі	простай	бабы	і	арыстакраткі,	уразіць	
экстравагантнасцю,	узрушыць	сардэчнасцю.	Яна	
вельмі	адчувае	сцэнічную	форму,	ніколі	не	баіцца	
эксперыментаў.	

У	Стэфаніі	Міхайлаўны	бездакорны	густ	мастака,	
дакладнае	пачуццё	меры	і	бязмежная	фантазія.	

Яе	ніколі	не	бачылі	разгубленай,	разнерваванай,	
несабранай.	Ні	дрэнны	настрой,	ні	фізічнае	неда-
маганне	не	з’яўляюцца	перашкодай	для	творчасці.	
Да	кожнай	работы	нязменна	далучаецца	гумар.	
Яна	захапляецца	прыродай,	няхітрымі	вырабамі	
з	абрыкосавых	ці	персікавых	костачак,	з	насення	
дрэў,	з	зярнят,	шышак,	арэхаў,	каменьчыкаў	–	у	
таленавітых	руках	яны	ператвараюцца	ў	незвычай-
ную	біжутэрыю,	якой	можа	пазайздросціць	любая	
модніца.	Але	шчырае	захапленне	прыродай	ня
зменна	перапляўляецца	ў	акцёрскае	мастацтва	–	
сэнс	і	радасць	яе	існавання.	

Маладосць	–	гэта	не	ўзрост,	не	знешні	выгляд.	
Маладосць	–	гэта	стан	душы.	Аб	гэтым	сведчыць	
жыццё	Стэфаніі	Міхайлаўны	Станюты.

Таццяна АРЛОВА 

(Апублікавана ў часопісе 
«Работніца і сялянка» №5, 

май 1980 г.)
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Знайдзіся,д з i ця ! 
П Р А Е К Т Ы

Дзіцячыя дамы, школы-
інтэрнаты... Для іх выхаванцаў 

ствараюцца ўсе неабходныя 
ўмовы. Яны сытыя, добра 

апранутыя, маюць яркія цацкі, 
з імі займаюцца ўважлівыя 

педагогі. Здавалася б, пасля 
такога дзяцінства можна сме-
ла ўступаць у дарослае жыц-
цё. Аднак не ўсё так проста. 

Спецыялісты не стамляюцца 
паўтараць: толькі сям’я, а не 

інтэрнат, у стане забяспечыць 
паўнавартаснае развіццё і 

сацыялізацыю дзіцяці. Чаму 
гэта так, высвятляем разам з 

педагогам-псіхолагам Нацыя-
нальнага цэнтра ўсынаўлення 

Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 

Надзеяй КЛІШЭЎСКАЙ.

Чаму сям’я, 
а не інтэрнат?

– Справа ў тым, што сям’я – гэта на-
туральнае асяроддзе развіцця чалаве-
ка на пачатковай стадыі, – тлумачыць 
наша экспертка. – Сям’я задаваль-
няе базавыя фізіялагічныя патрэбы 
дзіцяці ў індывідуальнай прасторы, 
цяпле, ежы, сне і абароненасці. Дарэ-
чы, асаблівае значэнне ў гэтым спісе 
мае пачуццё абароненасці (бяспекі). 
Маленькі чалавек такі ўжо ад прыро-
ды, што ў адсутнасці індывідуальнага 
клопату ўсе яго сілы сканцэнтраваны 
на абароне ад рэальных і патэнцый-
ных пагроз. Адпаведна яго пазнаваль-
нае, псіхічнае і эмацыйнае развіццё 
рэзка затрымліваецца альбо зусім 
спыняецца.

Дэпрывацыя і гаспіталізм – 
што гэта такое?

Пражыванне дзіцяці ў пазасямей-
най абстаноўцы прыводзіць да 

дэпрывацыі і гаспіталізму, тлумачыць 
спецыялістка.

– Дэпрывацыя – псіхічны стан, 
які ўзнікае, калі асноўныя псіхічныя 
і сацыяльныя патрэбы чалавека доўгі 
час не задавальняюцца. У дзіцяці гэта 
праяўляецца выразнымі адхіленнямі 
ў эмацыйным і інтэлектуальным 
развіцці, парушэннем сацыяльных 
кантактаў. Могуць узнікаць адста-
ванне ў росце і вазе́ , эмацыйная, 
моўная і пазнавальная неразвітасць, 

безыніцыятыўнасць, дэфармацыі 
паводзінаў, у тым ліку агрэсія і 
аўтаагрэсія, а таксама неўратычныя 
і псіхасаматычныя з’явы.

Калі малыша пакідаюць у ме-
дыцынскай установе і ён там доўгі 
час знаходзіцца, узнікае мацярын
ская (бацькоўская) дэпрывацыя – 
сі туацыя, у якой няпоўна зада
ва ль няюцца патрэбы дзіцяці ў 
бяспе цы, любові і прыняцці. Яе най-
больш прыкметнымі наступствамі 
з’яўляюцца: сенсорная дэпрыва-
цыя – несфарміраванасць у дзіцяці 
яркасці ўспрымання і разнастайнасці 
ўражанняў; эмацыйная дэпрывацыя – 
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слабая выяўленасць эмацыйнасці ў 
зносінах з навакольным светам.

Пражыванне дзіцяці ў iнтэрнатнай 
установе вядзе да сацыяльнай 
дэпрывацыі – неразвітасці навыкаў 
зносін з іншымі людзьмі, цяжкасцей 
у засваенні сацыяльнага вопыту.

Што да гаспіталізму, так назы-
ваюць псіхічны разлад, які ўзнікае з 
прычыны працяглага знаходжання 
чалавека ў бальніцы. Калі малыш 
выхоўваецца ў доме дзіцяці, у яго 
са спазненнем адбываецца развіццё 
рухаў, асабліва хады, можа з’явіцца 
рэзкае адставанне ў авалоданні мо-
вай, эмацыйнае збядненне, нізкія ан-
трапаметрычныя паказчыкі і іншыя 
праблемы.

Для немаўляці, якое выхоўваецца 
ў доме дзіцяці, характэрны ранні 
гаспіталізм – сіндром псіхічнай і 
фізічнай адсталасці, які ўзнікае ў пер-
шыя гады жыцця ва ўмовах дэфіцыту 
зносін з блізкімі дарослымі.

Калі няма прыхільнасцей – 
гэта дрэнна

– Уніфікаваны, паточны пра-
цэс выхавання ва ўстанове душыць 
ініцыятыву дзіцяці, не стварае ў 
яго адчування падтрымкі і не да
зваляе фарміраваць прыхільнасці. 
А значыць, не стварае ўмоў для 
сацыялізацыі, падрыхтоўкі да сама-
стойнага вырашэння бытавых, сямей-
ных і камунікатыўных задач.

На жаль, інтэрнатнае выхаванне, 
як бы ні стараліся педагогі, міжволі 
спрыяе развіццю спецыфічных рыс у 
дзяцей. Да найбольш характэрных з 
іх адносяцца пасіўнасць у паводзінах, 
затрымка сацыяльнага развіцця, 
цяжкасці ў асваенні навыкаў прадук-
цыйных зносін. У будучым у дзяцей 
могуць фарміравацца феномены «мы», 
«яны», «свае» і «чужыя», патрэба ў па-
стаянным жыцці «на людзях», рэгла-
ментаванасць дзеянняў, утрыманства. 
Словам, недахоп вопыту жыцця ў сям’і 
і вопыту самарэалізацыі паза сценамі 
інтэрнатнай установы зробіцца ў буду-
чым вялікай праблемай.

– Надзея Андрэеўна, а як пра
яў ляюцца ў розным узросце ты
повыя рысы, якія адрозніваюць 
выхаванцаў інтэрнатаў ад іх 
аднагодкаў, што растуць у сям’і?

– Дзеці першага года жыцця 
бы ваюць млявыя, апатычныя, паз
баўленыя жыццярадаснасці, у іх 
зні жаная пазнавальная актыўнасць, 

спрошчаныя эмацыйныя праявы, 
няма характэрнай прыхільнасці да 
дарослага, яны недаверлівыя, за
мкнёныя, сумныя і пасіўныя.

Малышы другога і трэцяга года 
жыцця да пералічаных асаблівасцей 
набываюць новыя: паніжаная да
пытлівасць, адставанне ў развіцці 
мовы, затрымка ў авалоданні 
прадметнымі дзеяннямі, адсутнасць 
самастойнасці.

Дашкольнікі 37 гадоў, якія 
растуць у дзіцячым доме, часта ма-
юць такі набор рыс: беднасць мовы, 
слабая ўвага, неразвітасць памяці, 
канфліктнасць ва ўзаемаадносінах 
з аднагодкамі, рухальная растармо-
жанасць, імпульсіўнасць, пасіўнасць 
(асабліва ў гульні), дрэннае валоданне 
сваімі паводзінамі, няўменне плана-
ваць, засяродзіцца на якімнебудзь 
занятку.

У малодшых школьнікаў су-
стракаюцца затрымка (або адсут-
насць) развіцця вобразнага мыс-
лення, беднасць мовы, адставанне 
ў авалоданні навыкамі пісьма, чы
тан ня, лічэння, прасторавымі 
ўяўленнямі, неразвітасць адвольнасці 
ў паводзінах, цяжкасці з самарэ-
гуляцыяй, планаваннем. Дрэнна 
развітыя навыкі зносін з аднагодкамі, 
складанасці ўзнікаюць і пры кантак-
тах з дарослымі.

У падлеткаў свае праблемы і 
ўскладненні, як у маральным плане і 
развіцці пачуццяў, так і ў станаўленні 
самасвядомасці. Нярэдкія цяжкасці 
ў авалоданні навучальным матэры-
ялам, парушэнні дысцыпліны, у тым 
ліку сыходы (уцёкі), бадзяж ніцтва, 
крадзеж і іншыя формы дэлінк вент
ных паводзін. Старшакласнікі маюць 
недастаткова развітыя навыкі сама-
стойнага жыцця.

Дарослае жыццё – 
не працяг урокаў

– Здараецца, што, нягледзячы 
на намаганні ўсіх зацікаўленых 
людзей, уладкаваць дзіця ў сям’ю 
не ўдаецца, яно так і пражывае 
да паўналецця ў інтэрнаце. Якія 
цяжкасці чакаюць выпускнікоў?

– У інтэрнаце дзецям да 15–
16 гадоў гатуюць ежу, мыюць бялізну, 
купляюць усё неабходнае. Жыццё 
ўстановы рэгламентаванае. У прагра-
ме, вядома, ёсць заняткі, накіраваныя 
на сацыялізацыю дзіцяці, але іх 
эфектыўнасць нізкая, бо выхаванцу 

інтэрната цяжка асэнсаваць тое, што 
ён не можа наглядна сабе ўявіць. 
У гэтых дзяцей могуць узнікаць 
праблемы з практычнай дзейна
сцю, вызначэннем перыядычнасці і 
мэтазгоднасці выканання розных яе 
відаў. Пры гэтым далёка не заўсёды 
яны ўмеюць здабываць карысць з 
ведаў, атрыманых на ўроках сацы-
яльнабытавой арыенціроўкі. На-
прыклад, проста праз недахоп вопыту 
выпускнікі інтэрнатаў недастаткова 
арыентуюцца ў пытаннях асартымен-
ту прадуктаў харчавання, набораў 
адзення, абутку, тавараў для дома. 
Цяжка ім і авалодаць паняццямі кош-
ту прадуктаў, рэчаў, бо ў інтэрнаце 
яны атрымліваюць усё бясплатна.

Пасля выхаду з інтэрната 
выпускнік застаецца адзін на адзін 
з сабой. Атрымаўшы жыллё, часта 
становіцца аб’ектам пільнай увагі 
крымінальных структур. У самым гор-
шым выпадку пазбаўляецца жылля і 
аказваецца на вуліцы.

Падвядзём вынік: лад жыцця ў 
iнтэрнаце спрыяе фарміраванню 
пэўнага тыпу асобы выхаванца. 
Каб дзіця камфортна сябе адчува-
ла ў эмацыйным і фізічным плане, 
развівалася ў адпаведнасці з узро-
стам, неабходныя спецыяльныя 
ўмовы, якія вызначаюць яго по-
быт, яго фізічнае здароўе, характар 
зносін з навакольнымі, яго асабістыя 
поспехі. Для гэтага неабходны ком-
плекс прэвентыўных, асветніцкіх, 
дыягнастычных і карэкцыйных 
мерапрыемстваў, накіраваных на 
стварэнне ўмоў для паспяховай 
сацыялізацыі дзяцей, якія знаходзяц-
ца ў інтэрнатах, перспектыў іх асобас-
нага росту. Аднак сям’ю інтэрнат не 
заменіць.
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Сяргей

Разам з іншымі хлопцамі і дзяўчатамі з Мінскай дапа-
можнай школыінтэрната №7 Сяргей правёў лета ў 
аздараўленчым лагеры «Падарожнік» у Радашковічах. 

Цяпер прыступіў да заняткаў у дзясятым класе. Разважлівы 
і сур’ёзны – такое ўражанне робіць гэты акуратны, падцяг-
нуты юнак.

Усе сямнаццаць гадоў свайго жыцця Сярожа правёў 
у дзіцячых установах, але не перастае марыць пра 
сям’ю і добрых бацькоў. Па характары хлопец спакой-
ны, ураўнаважаны, ветлівы з аднагодкамі і паважлівы з 
дарослымі. Стараецца засвойваць усё, пра што распавя-
даюць педагогі. «Вучыцца – важна для будучыні», – кажа 
Сяргей. Захапляецца тэхнікай, яму падабаецца майстра-
ваць штонебудзь сваімі рукамі. Невыпадкова любімы ўрок 
у хлопца – працоўнае навучанне, дзе ён набывае карысныя 
для дарослага жыцця навыкі. Сяргей ужо вырашыў атры-
маць прафесію сантэхніка. У вольны час чытае. Падабаецца 
яму і наведваць разам з сябрамі культурныя і забаўляльныя 
мерапрыемствы. Жыццё ў сям’і дапамагло б Сяргею лепш 
падрыхтавацца да самастойнай будучыні.

ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат 
№7 г. Мінска»

Тэл. 8-017-207-43-29,
 8-017-277-11-27.

Крысціна

Дзяўчыне, якой хутка споўнiцца сямнаццаць, не 
давялося спазнаць матчынай ласкі, але маму, 
якая адмовілася ад яе праз складаныя жыц-

цёвыя абставіны, Крысціна не вінаваціць. Добрая і 
спагадлівая, яна спадзяецца на тое, што знойдзецца 
ўтульны дом і для яе: «Ніколі не жыла ў сям’і, але вельмі 
мару!»

З першага класа Крысціна навучаецца ў школе
інтэрнаце №7 г. Мінска. Яе любімы прадмет – ма-
тэматыка. Ёсць пэўныя поспехі і ў спорце. З будучай 
прафесіяй яна вызначылася даўно: навучылася рабіць 
прычоскі, займаецца гэтым з вялікай ахвотай. Дзяўчыну 
плануюць адправіць на курсы цырульнікаў.

Хутка Крысціне давядзецца наладжваць самастой-
нае жыццё. І вось тут знаходжанне ў сям’і, нават карот-
качасовае, адыграла б для яе важную ролю. Мажліва, 
знойдуцца прыёмныя бацькі, якія дапамогуць і пад-
трымаюць Крысціну парадай і ўласным прыкладам?

«Дзеці, якія выраслі ў інтэрнаце, часта губляюцца, 
выходзячы ў дарослы свет, – адзначыла намеснік дырэк-
тара па выхаваўчай рабоце ДУА «Дапаможная школа
інтэрнат №7 г. Мінска» Святлана Белая. – Навыкі 
самаабслугоўвання ў іх за гады вучобы сфарміраваныя, 
аднак найлепшую магчымасць пазнаёміцца  з мадэл-
лю паводзінаў, неабходнай для самастойнага жыцця, 
прадастаўляе сямейнае уладкаванне».

ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат №7 
г. Мінска»

Тэл. 8-017- 207-43-29,
 8-017-277-11-27.
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Даніла

Даніку 11 гадоў. Гэта вясёлае, ласкавае і добразычлівае 
асаблівае дзіця. Данік ніколі не крыўдзіць іншых 
дзяцей, ні з кім не сварыцца, бо мае мяккі і дружалюбны 

характар. Эмацыйны і шчыры, любіць пахвалу, мае патрэбу 
ў падтрымцы і адабрэнні. Лёгка і хутка ўсталеўвае кантакт 
з дзецьмі і дарослымі, ахвотна гуляе з іншымі хлопчыкамі 
і дзяўчаткамі, але можа і сам арганізаваць сваю гульню. 
Артыстычная і музыкальная натура, Данік любіць спяваць, 
танчыць, з задавальненнем прымае ўдзел у школьных 
ранішніках, наведваў і інклюзіўны баль, які праходзіў у 
Палацы моладзі, – хлопчыку ўсё цікава! Настрой у яго заўсёды 
спакойны, роўны. Данік добра выхаваны, сочыць за чысцінёй 
і акуратнасцю свайго адзення, навыкі самаабслугоўвання ў 
яго сфарміраваныя. 

Гэтага ласкавага хлопчыка, які ўвесь час усміхаецца і 
любіць, калі яго пяшчотна абдымаюць, можна ўсынавіць, 
можна ўзяць у прыёмную, апякунскую сям’ю.

ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат 
№7 г. Мінска»

Тэл. 8-017-207-43-29,
 8-017-277-11-27.

Настасся

Адзінаццацігадовая Насця – спакойная, паслухмяная 
і ўседлівая. У дзяўчынкі ёсць пэўныя праблемы са 
здароўем. Уважлівая і цярплівая, не вельмі ўпэўненая ў 

сабе, яна любіць, калі яе падбадзёрваюць, хваляць. А пахваліць 
Насцю ёсць за што: нават складаныя пазлы з вялікай колька
сцю дробных дэталей яна складае правільна і ніколі не пакідае 
незакончанымі. Любіць ляпіць з пластыліну, гуляць з мазаікай, 
кубікамі. Насця заўсёды прыдумае, чым сябе заняць. Сацыяль-
набытавыя навыкі ў дзяўчынкі сфарміраваныя: яна і рэчы 
складзе, і ў пакоі прыбярэ, і ложак засцеліць. Ахвотна ідзе 
на кантакт з дзецьмі і дарослымі, якіх добра ведае. Нельга не 
адзначыць яе працавітасць – Насця дапаможа ў любой справе. 
Магчымасць пажыць у сям’і стала б для яе ўдачай – навыкі і 
здольнасці дзяўчынкі развіваліся б хутчэй.

Аляксандра

Гарэзлівая, актыўная, таварыская і энергічная дзяўчынка 
лёгка ідзе на кантакт з усімі, уступае ў любыя гульні. 
У яе ёсць праблемы ў стане здароўя, але гэта не пера

шкаджае адзінаццацігадовай Сашы асвойваць навыкі і ўменні, 
неабходныя ў побыце. Шмат чаго яна ўмее самастойна, пры 
неабходнасці звяртаецца па дапамогу да дарослых. Жыва 
цікавіцца цацкамі, удзельнічае ў гульнях. Цяжка сказаць, чаго 
не любіць жвавая дзяўчынка, – сярод заняткаў, якія захапля-
юць Сашу, спевы, танцы, гульні на свежым паветры, заняткі 
фізкультурай. Любіць маляваць і размалёўваць, убіраць лялек 
у прыгожыя строі. Саша хацела б жыць у сям’і. Яе вясёлая, 
адкрытая ўсмешка, ласкавы і добры характар, даверлівасць 
і ўдзячнасць за душэўнае цяпло стануць сонейкам, якое 
асветліць ваш дом.
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Г О С Ц Я  Р Э Д А К Ц Ы І

Наталля ГРЫБКО
Фота з альбома 

Васіліны САВЕЛЬЕВАЙ

Яна ганарыцца сваёй 
прафесіяй урача-
стаматолага – штодзень 
дорыць людзям прыгожыя 
ўсмешкі. А яшчэ вядзе 
цікавы блог і па-майстэрску 
ганяе на матацыкле. 
Сябры жартуюць, што ёй 
трэба змяніць працу і стаць 
спартсменкай. Але сама 
Васіліна гаворыць, што 
яна найперш урач – 
«да мозгу касцей».

– Вы выбралі для сябе пра
фесію доктара. Але ў вашай сям’і 
не было медыкаў. Чый пры
клад паўплываў? Цi гэта было 
асабістае жаданне?

– У маёй сям’і адны юрысты. 
У дзяцінстве я спачатку хацела 
быць журналістам, потым актрысай. 
Прайшла нават кастынг у Тэатры 
юнага гледача, і мяне прынялi. Але 
заняткi там супалi з дадатковымі 
заняткамі па хіміі для жадаючых. І я 
аддала перавагу хіміі.

У 2013 годзе скончыла БДМУ. 
Усе баяліся размеркавання, асабліва 
ў рэгiёны, але я вельмi задаволеная 
тым, як усё склалася. У Жодзінскай 
гарадской стаматалагічнай паліклі
ніцы быў выдатны калектыў, добра
зычлівыя калегі, удзячныя пацыенты. 
У студзені 2017 года паспяхова здала 
экзамены на першую катэгорыю док
тарастаматолага, нават без неабход-
нага сямігадовага ўрачэбнага стажу 
па выбранай спецыяльнасці. Там мне 
і прапанавалі паўдзельнічаць у кон-
курсе прафесійнага майстэрства ся-
род стаматолагаўтэрапеўтаў Мінскай 
вобласці, дзе я заняла першае мес-
ца. А на рэспубліканскім конкурсе 
прафесійнага майстэрства – трэцяе 
месца.

Васiлiна Савельева:
«Адгаворцы
“не хапае часу”
не веру»
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– Васіліна, як атрымліваецца 
ў вас заставацца бадзёрай увесь 
працоўны дзень, з 9.00 раніцы і 
да 21.00 вечара?

– Графік урача залежыць ад коль
касці пацыентаў. І, вядома, ад таго, 
на колькі хопіць доктару фізічных 
сіл. На пачатку лета ўсе жадалі перад 
адпачынкам палячыць зубы, таму ра-
боты было зашмат. А энергія, бадзё-
расць у мяне ад здаровага ладу жыц-
ця, якога я прытрымліваюся. 

Стаматолагі шмат часу вымушаны 
праводзіць у статычнай позе, таму ў іх 
звычайна баліць спіна. Я папрацавала 
ўсяго пару гадоў, а спіна балела так, 
быццам у маёй працоўнай кніжцы 30 
гадоў стажу. Пачала хадзіць на масаж, 
там мне настойліва рэкамендавалі 
заняткі пілатэсам ці стрэтчынгам. 
Потым сябры паказалі, як катацца 
на сноўбордзе. Адна з калег пахваліла 
заняткі ў трэнера па фігурным 
катанні; мне таксама захацелася па-
спрабаваць. У добрае надвор’е на пра-
цу я імкнуся дабірацца на ровары. Еду 
з Бараўлянаў, гэта добрая фізічная 
нагрузка. 

Вось так паступова адбываліся 
метамарфозы: ад спакойнай і вельмі 
неспартыўнай дзяўчынкі, якая маг-
ла прабегчы максімум адзін круг на 
фізкультуры і якой больш даспадобы 
было вышываць крыжыкам і шыць 
мяккія цацкі, – да спартыўнай лэдзі 
(смяецца). А далей пачалося: мата-
цыклы, водныя лыжы, хайкінг. І ўсё 
хочацца паспрабаваць. 

– Як вы супакойваеце кліен таў, якія моцна баяцца?
– Часцей за ўсё баяцца мужчыны. Напэўна, іх з дзяцінства прымушалі тры-

ваць, маўляў, ты ж хлопчык. Жанчыны звычайна адразу прызнаюцца, што ім 
страшна, але трываюць лячэнне і з усмешкай сыходзяць. Мужчыны ж моўчкi 
ўціскаюцца ў крэсла і пакутуюць… З імі важна наладзіць кантакт, стварыць 
нязмушаную абстаноўку, таму ўрач павінен з гумарам падтрымаць пацыента.

– Што трэба ведаць, калі хочаш, каб у цябе былі прыгожыя і зда
ровыя зубы, акрамя таго, што іх трэба чысціць?

– Усе гэта разумеюць, але мала хто робіць. Самае галоўнае – прафілактыка. 
У ідэале да стаматолага прыходзяць не лячыць зубы, а толькі іх чысціць у 
мэтах прафгігіены, пакрываць фторам і г. д. Гэта было б магчымым, калі б усе 
навучыліся правільна чысціць зубы, выкарыстоўваць асноўныя і дадатковыя 
сродкі гігіены, правільна харчавацца і сачыць за зубамі з дзяцінства. А пакуль 
усё застаецца на ўзроўнi размоў, маўляў, трэба чысціць i даглядаць. І таму ўсе 
рэгулярна прыходзяць да стаматолага на лячэнне.

– Апішыце ваш звычайны выхадны дзень.
– Яго практычна не існуе. Я заўсёды хацела мець 

такі выхадны, калі можна ўвесь дзень ляжаць і нічога 
не рабіць, але ў мяне так не атрымліваецца. Магу 
паляжаць гадзіну, потым становіцца маркотна. Мы 
з мужам часта падарожнічаем. Зараз якраз плану-
ем на лодцы праплысці па рэках Беларусі. Яшчэ 
мне падабаецца чытаць, праўда, зараз перайшла на 
аўдыёкніжкі, бягу і слухаю. Гэта кнігі, звязаныя з 
медыцынай, псіхалогіяй і самаразвіццём. Нядаўна 
праслухала «Эмацыйны інтэлект» Дэніэла Гоўлмана 
і «Тонкае мастацтва пафігізму» Марка Мэнсана.

17

У ідэале да стаматолага 
прыходзяць не лячыць 

зубы, а толькі іх чысціць 
у мэтах прафгігіены, 
пакрываць фторам і г. д. 
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– Як з’явілася ў вас захаплен
не матацыкламі?

– Мой муж ездзіць на матацыкле. 
Мы з ім праехалі 10 еўрапейскіх краін 
за два тыдні (каля 5000 км). Потым я 
вырашыла сама пайсці вучыцца. І па-
куль муж быў у камандзіроўцы, я на 
працягу месяца хадзіла ў аўташколу. 
Калi ён вярнуўся, паказала пасвед-
чанне. Але ездзіць баялася. Пайшла 
на дадатковыя заняткі эндура – гэта 
экстрым па бездарожжы, напрыклад, 
пяску цi гразi. Я ўсвядоміла, наколькі 
нецікава ездзіць у горадзе, бо там ма-
тацыкл – сродак перамяшчэння, а для 
гэтага ў мяне ёсць зручны аўтамабіль. 
А калі на матацыкле ляцiш па лесе, 
калі заносіць задняе кола, паўсюль 
пыл, пясок, ты спрабуеш справіцца з 
гэтым «монстрам», – гэта невымоўнае 
адчуванне.

– Што адчулі, калі першы раз 
селі за руль матацыкла? Ці было 
страшна? Альбо вы адразу 
зразумелі, што знайшлі занятак 
па душы?

– Я здзівілася, што матацыкл на-
огул паехаў (смяецца). Гэта было на 
вельмі маленькай хуткасці, на ровары 
нават хутчэй едзеш. Я адчувала сябе 
конікам, якога ганяюць па пляцоўцы. 
А вось калі далі дазвол ехаць па го-
радзе, кожны раз з’яўляліся новыя 
адчуванні.
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– Чаму вы пачалi займацца 
бегам? Дарэчы, прайшло толькі 
паўгода заняткаў, і вы вырашылі 
паўдзельнічаць у спаборніцтвах 
у Раўбічах.

– Я працую то ў першую змену, то ў 
другую, зза гэтага заняткі па графіку 
мне не падыходзяць. А бегаць можна 
ў любы час. Сур’ёзна стала займац-
ца ў снежні. Праз некалькi месяцаў 
я ўжо бегала да 10 кіламетраў, і мне 
прапанавалі паўдзельнічаць у кро-
савай трэйлгонцы ў Раўбічах на 
дыстанцыі 15 кіламетраў. На жаль, 
прыбегла толькi дзесьці ў сярэдзіне, 
але для пачатку нядрэнна. Мне на-
давала сіл і ўпэўненасці тое, што я аб-
ганяла моцных і здаровых мужчын. 
Гэта быў выклік самой сабе.

– Важней нешта даказаць 
сабе або камусьці?

– Вядома, для ўсіх важна 
меркаванне іншых. Калі 
я пачынала бегаць, 
сяброўкі не верылі, 
што я змагу па-
стаянна займац-
ца, не кіну пача-
тае і ўвогуле не 
буду ленавацца. 
Я ўпершыню ў 
жыцці зрабіла «на 
злосць усім». А по-
тым спадабалася!

– У вас шмат 
захапленняў: тэніс, 
сноўборд, канькі, ролікі, вер
хавая язда, вейкборд. Ці ёсць не
шта такое, што вы не спрабавалi, 
але жадаеце навучыцца?

– Мне было б цікава праграмаван-
не, зараз гэта актуальна. Але заўсёды 
ў прыярытэце стаматалогія: калі ёсць 
нейкі добры курс або майстарклас, 
я абавязкова пайду. Вяду старон-
ку ў Instagram, якая для мяне стала 
паўнавартасным блогам. Пішу пра 
стаматалогію максімальна проста, з 
прыкладамi і здымкамi.

– Ваша жыццё падпарадкава
на пэўнай форме адзення: то ме
дыцынскай, то экіпіроўцы спар
тсмена. Калі б не было правілаў, 
як бы вы пераважна апраналіся?

– Мне вельмі не хапае офіснага 
стылю. Я марыла б хадзіць на працу ў 
дзелавым касцюме і туфліках на абца-
сах. У мяне ў сям’і ў асноўным юрысты, 
жанчыны пастаянна апраналі блузкі, 

спадніцы, касцюмы. 
Мне з дзяцінства та-

кое адзенне здавалася 
вельмі прыгожым. Таму на 

стаматалагічныя майстаркласы 
заўсёды імкнуся хадзіць менавіта так.

– Вы з мужам пабывалі ў 
многіх краінах. Дзе спадабалася 
больш за ўсё? 

– Дзесьці ёсць мора, дзесьці над-
звычай смачная ежа. Калі мы былі на 
Маёрцы, нас здзіўляла, што ўсе там 
усміхаюцца, такія шчаслівыя. Па духу 
нам бліжэй скандынаўскія краіны, іх 
лад жыцця, але там холадна. Мая 
сястра зараз жыве ў Парыжы, яна ў 
яго проста закахалася. І такая любоў 
заразлівая: гэтым горадам лёгка 
захапіцца падчас прагулак з чалаве-
кам, які ўлюбёны ў яго.

– Складаецца ўражанне, што 
вы імкнецеся браць ад жыцця 
ўсё, што магчыма. Гэта жаданне 
жыць ярка?

– Хочацца паспрабаваць сябе ва 
ўсім, даведацца, на што я здольная, 

пражыць так, каб потым не шкада-
ваць аб страчаных магчымасцях. Я 
жыву, як хачу. Напэўна, у гэтым і ёсць 
сакрэт шчасця. 

Чалавек можа шмат. Многiя проста 
лянуюцца ці баяцца. Шкадуюць сябе, 
не хочуць нават паспрабаваць. Я вельмі 
баялася хадзіць на эндура. Але кайф 
і адрэналін перапаўняюць, і ты зноў 
прыходзіш на заняткі. Потым страх вяр-
таецца. Я дагэтуль чакаю, калі перастану 
баяцца. А адгаворцы, што не хапае часу 
на ажыццяўленне мараў, я не веру.

– Вы ўжо шмат чаго дамагліся. 
Ці ёсць да чаго імкнуцца?

– Безумоўна, медыцына не стаіць 
на месцы, і трэба развівацца раз-
ам з ёй, выкарыстоўваць інавацыі, 
удасканальваць навыкі зносін з 
пацыентамі. Часта людзі, якія бачаць 
мой Instagram, пытаюцца ў мяне, на-
вошта мне быць урачом, ці не лепш – 
спартсменкай. Але я доктар да мозгу 
касцей. Гэта непараўнальна ні з чым, 
калі людзі ўсміхаюцца табе пасля 
лячэння. А дзеля гэтага трэба расцi і 
прафесiйна, i як асоба. Не тармазiць!

Чалавек можа шмат. Многiя 
проста лянуюцца ці баяцца. 

Шкадуюць сябе, не хочуць 
нават паспрабаваць. 
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Г О С Ц Я  Р Э Д А К Ц Ы І

Агата СЛАВІНА
Фота аўтаркі і з асабістага архіва 
Кацярыны ПЕРАПЯЧАЕВАЙ

здарыўся перапынак, а ў 17 год я 
вярнулася ў більярд, каб звязаць з ім 
свой лёс. Стала выйграваць турніры, 
атрымліваць прызы. Перамагла на 
чэмпіянаце Беларусі сярод дзяўчат, 
заняла 3е месца на чэмпіянаце 
Еўропы. З’явілася мэта заваяваць 
найвышэйшую ўзнагароду. 

Вядома, дасягнуць поспеху было 
нялёгка. Даводзілася шмат гадзін 
штодня ўдзяляць гульні. Калі за-
канчвала школу і паўстала пытанне, 
куды ж далей, вырашыла, што пайду 
ў БДУФК на спецыяльнасць «Трэнер 
па більярдзе». Прынялі мяне без 
экзаменаў, улічваючы мае спартыўныя 
дасягненні. Дарэчы, я мела добры атэ-
стат, магла выбраць любую прафесію. 

Кацярына 
Перапячаева: 
«Планы простыя – перамагаць!»

– Калі я запісалася ў секцыю 
більярда, мне было 13 год, – успамінае 
Кацярына. – Тата ўбачыў у мясцовай 
газеце аб’яву і прапанаваў мне паспра-
баваць. У асноўным там займаліся 
хлопцы, але атмасфера была заха-
пляльная, а гульня цікавая. Тым больш, 
клуб наведвалі вядомыя гульцы, май-
стры спорту міжнароднага класа. Па-
займалася каля года, потым у мяне 

Калі вашы ўяўленні пра більярд 
абмяжоўваюцца ўспамінам пра 
клубы ды рэстарацыі 1990-х – 
паўзмрок, цыгарэтны дым, 
заможныя мужчыны, якія 
дзеля адпачынку ганяюць 
шары па зялёным сукне, і вы 
па-ранейшаму лічыце більярд 
мужчынскай забавай, – то вас, 
магчыма, здзівіць, што сучасныя 
більярдысткі цалкам сабе 
здольныя «пакласці на лапаткі» 
гульца-джэнтльмена. Сёння 
жанчыны ў більярдзе зусім не 
рэдкасць і не «ўпрыгожанне», 
яны дэманструюць валявыя 
якасці, рацыяналізм, вытрымку, 
паспяхова абвяргаючы 
стэрэатыпы аб сабе як 
«эмацыянальных істотах».
Госця нашай рэдакцыі Кацярына 
Перапячаева – чэмпіёнка свету 
2018 года па більярдзе. Жыве ў 
Барысаве, упарта трэніруецца 
сама і вучыць дзяцей у школе 
більярда «Перакат». Мы 
распыталі Кацю пра тое, як 
выхоўваецца воля да перамогі, 
ці складана супрацьстаяць 
традыцыйным меркаванням 
пра «нежаночы занятак», 
а таксама пра яе спартыўную 
і выкладчыцкую кар’еру.
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Пачуцце, што більярд – маё 
пакліканне, ва ўніверсітэце яшчэ 
больш узмацнілася. Я з галавой 
пагрузілася ў трэніроўкі. 

– На старонні погляд здаец
ца, што гульня ў більярд простая: 
удар па шарыку – і гатова! Гэта 
стварае ілюзію лёгкасці пера
мог... 

– Па шарыку ўдарыць мала 
(усміхаецца). Шар трэба падкручваць, 
надаючы яму вярчэнне, прычым існуе 
шмат розных спосабаў, як гэта рабіць. 
Майстэрства тут напрацоўваецца 
гадамі трэніровак. А яшчэ ў більярдзе 
вельмі важнае ўменне думаць. Гэта 
інтэлектуальны від спорту, нездарма 
яго называюць «шахматамі на сукне». 
Трэба ўмець прадугадваць далейшыя 
хады суперніка. І быць падрыхтаванай 
не толькі тэхнічна, але і псіхалагічна. 

Можна на трэніроўках паказваць 
выдатную гульню, а прыехаць на 
турнір і разгубіцца, і добрага выніку 
не будзе. Акрамя таго, патрэбны 
развіты вокамер. І добрая фізічная 
трываласць. Можа здацца, што апош-
няе не мае асаблівага значэння, але 
гэта не так. Здараецца, па 57 гадзін 
стаіш за сталом, гуляючы матч за 
матчам, – а чэмпіянаты, як вядома, 
працягваюцца не адзін дзень. 

– Перамогу ў чэмпіянаце све
ту2018 вам прынёс вельмі эфект
ны ўдар. Пэўна, ваша суперніца 
не чакала такога фіналу. 

– Перад тым у мяне ўжо былі 
перамогі: я заваявала 2е месца на 
чэмпіянаце свету ў 2013 годзе. І пера-
магла на парным турніры чэмпіяната 
свету2015, дзе гуляла ў пары з 
більярдысткай з Гомеля. Так што я 
ўжо была чэмпіёнкай свету ў парным 
разрадзе. А ў 2018м заваявала гэты 
тытул у асабістым заліку. 

Рыхтавалася ўпарта, прычым не 
толькі актыўна трэніравалася, але і 
наведвала трэнажорную залу, ба-
сейн. Было прадчуванне перамогі. 
Гуляць рашаючую партыю давяло-
ся са знакамітай расіянкай Дзіянай 
Міронавай, шматкратнай чэмпіёнкай 
свету. Яна выйграла не адны прэ-
стыжныя спаборніцтвы, этапы Кубкаў 
свету. Разумеючы гэта, я не хвалява-
лася і, партыя за партыяй, проста 
паказвала лепшае, на што здатная. 
У нейкі момант зразумела, што здо-
лею выйграць. Сканцэнтравалася, 
уклала ўсе свае ўменні, вытрымку – 
і атрымалася. 

Хлопцу псіхалагічна цяжка 
прайграць дзяўчыне

– Некаторыя дагэтуль лічаць більярд чыста мужчынскай гуль
нёй. Як вы да гэтага ставіцеся?

– Большасць у більярдным спорце сапраўды мужчыны, але жанчын так-
сама нямала. Гэта моцныя, амбіцыйныя спартсменкі. Не раз, гуляючы пар-
тыю з хлопцам, я заўважала: яму псіхалагічна цяжка прайграць дзяўчыне. Ён 
жа мужчына! І калі я пачынала выйграваць, хлопец аказваўся ў стане стрэсу. 
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А яшчэ жанчын у більярдзе менш, 
бо гэты спорт патрабуе вялікай сама-
аддачы. У жанчын жа мала вольнага 
часу, іх думкі часта занятыя домам, 
побытам. Прытым більярд – не тан-
ны від спорту. Рыштунак каштуе ня-
мала, за гадзіну ля стала даводзіцца 
плаціць. А трэніравацца патрэбна 
3–4 гадзіны ў дзень, калі хочаш да-
сягнуць вынікаў. 

– Раскажыце пра вашу вы
кладчыцкую дзейнасць. Як 
даўно існуе ў Барысаве школа 
гульні ў більярд «Перакат»? 

– Сёлета 1 верасня нашай школе 
споўнілася 6 гадоў. Яна дзейнічае 
пры Барысаўскім фізкультурна
аздараўленчым цэнтры, куды я пры 
ехала працаваць пасля ўніверсітэта. 
Секцыі більярда тады не 
было. Дырэктар ФАЦа 
паверыў у мяне і даў 
дабро на яе стварэн-
не. Так і з’явілася 
школа «Пера-
кат»: гэта тэрмін 
у більярдзе, а 
таксама «шыф
роўка» майго 
прозвішча і імя – 
Перапячаева Каця. 

Набіраем звы-
чайна 20–25 чалавек, 
узрост ад 8 да 15 год. 
Дзеці паказваюць добрыя 
вынікі. Напрыклад, нядаўна наша 
Дар’я Чарняк заняла 3е месца на 
міжнародным турніры ў Маскве. Ёй 
усяго 11 год, з іх тры яна займаецца 
більярдам. Была 2й на чэмпіянатах 
Беларусі сярод дзяўчат да 18 год, а 
гэтай восенню будзе выступаць на 
чэмпіянаце свету. Дзіяна Халадовіч – 
выпускніца школы, заняла 3е мес-
ца на чэмпіянаце свету. І хлопцы 
з «Пераката» таксама ўжо сярод 
пераможцаў на чэмпіянатах Беларусі 
ва ўзроставай катэгорыі да 16 гадоў. 
Сярод маіх выхаванцаў ёсць канды-
даты ў майстры спорту і майстры 
спорту. У нашай більярднай зале ёсць 
галерэя славы, і колькасць партрэтаў 
трыумфатараў расце.

Хлопчыкаў у наборы звычайна 
больш, але дзяўчаткі, якія выбралі 
більярд, па характары ім не саступа-
юць. Дарэчы, жанчыны ва ўзросце 40
55 гадоў часам прыходзяць да мяне, 
каб навучыцца гуляць. Для свайго за-
давальнення. Як вядома, у більярда 
няма ўзроставых абмежаванняў. 
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– А з якімі цяжкасцямі да
вялося асабіста вам сутык
нуцца? Што перашкаджала, 
расчароўвала?  

– Бывалі турніры, калі была ў 
добрай фізічнай форме і здавалася, 
абавязкова павінна трапіць у трой-
ку прызёраў, але не атрымлівалася. 
Моцна выбіла з каляіны такое зда-
рэнне. Прылятаю на турнір, і ў мяне 
ў аэрапорце губляецца багаж. А ў 
ім чахол з кіем, спартыўная форма. 
У выніку я не магу гуляць, два дні 
чакаю, пакуль рэчы знойдуцца. За 
гадзіну да чарговай гульні тэлефа-
нуюць з аэрапорта: багаж прыбыў. 
Забіраю яго, вяртаюся на турнір і 
выйграю партыю, але сустрэчу ўсё 
ж прайграла… Лячу назад у Бела-
русь, і зноў не прылятае мой ба-
гаж. Прычым, губляецца ён толькі 
ў мяне! Цяжка паверыць, але такое 
здаралася з маім багажом на трох 
турнірах.

– Ваш спартыўны рышту
нак – што ў яго ўваходзіць? 

– Я трэніруюся і гуляю на турні рах 
сваім кіем, усюды ён са мной. Гэты кій 
зроблены Сяргеем Каюковым з Бары-
сава – адным з лепшых майстроў на 
постсавецкай прасторы. Таксама ёсць 
чахол для кія, прыстасаванні для яго 
апрацоўкі. На чахле прымацаваны 
мае сувеніры. Кожны раз пасля таго, 
як выйграю турнір, я папаўняю іх ка-
лекцыю.

На турнір надзяваю, акрамя звы-
чайнай формы – гэта чорныя шта-
ны, кашуля, чорныя туфлі – спецы-
яльную камізэльку, на ёй нашыўкі з 
лагатыпамі маіх спонсараў і школы 
«Перакат». Спонсары дапамага-
юць аплочваць білеты на самалёт, 
пражыванне ў гасцініцы: гэта важ-
на, бо турніры звычайна працяг-
ваюцца некалькі дзён. Барысаўскі 
ФАЦ прадастаўляе магчымасць 
трэніравацца бясплатна. 

– Ці ёсць у вас іншыя 
захапленні? Як вы бавіце воль
ны час і адпачываеце?

– Усе мае захапленні круцяцца 
вакол спорта. Люблю хадзіць у ба-
сейн, займацца ў трэнажорнай зале. 
Часам магу пагуляць у тэніс. Кож-
ны год стараюся з’ездзіць на мора. 
Сёлета, праўда, трэніруюся нават 
падчас адпачынку, але ў наступным 
годзе спадзяюся адпачыць паўна 
вартасна.

– У бліжэйшых планах, 
канешне, новыя перамогі? 

– Хацелася б яшчэ раз выйграць 
чэмпіянат свету ў асабістым заліку 

і новых перамог на прэстыжных 
міжнародных турнірах. Спыняц-

ца не збіраюся!

23
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Фота Альфрэда МІКУСА

С П А Д Ч Ы Н А

і ахутаным завесай лёгкай таямніцы. 
Практычна на кожным з этапаў 

гадавога кола (зімовым, вясновым, 
летнім і восеньскім) жаночы вобраз 
раскрываецца ў дынаміцы, праз выка
нанне пэўных абрадавых дзеянняў 
магічнага і сімвалічнага характа-
ру, накіраваных на забеспячэнне, 
захаванне і перадачу традыцыйных 
каштоўнасцей (дабрабыт, ураджай, 
сям’я, шлюб, дзеці, здароўе і інш.). 

Падрабязней пра абраднасць бела-
рускага народнага календара і ролю 
жанчыны расказвае Вера МІШЫНА 
этнограф, старшы выкладчык кафедры 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

у календары
народных абрадаў

Нягледзячы на шматлікія пе-
рамены ў сацыяльным жыцці 

беларусаў на працягу апошняга ста-
годдзя, традыцыйная абраднасць не 
пераўтварылася ў музейны экспанат, 
не застыла ў часе і прасторы. Наад-
варот, на сучасным этапе ў нашым 
грамадстве назіраецца ўстойлівая 
цікавасць да самых разнастайных 
праяваў традыцыйнай культуры. 
Не толькі навукоўцы і дзеячы ма-

У традыцыйнай культуры беларусаў роля жанчыны спрадвеку 
была выключнай. Жанчына – не толькі руплівая гаспадыня, 

клапатлівая жонка і маці, але і выканаўца шматлікіх абрадаў, знаўца 
традыцыйнага фальклору, захавальніца спадчыннай мудрасці 

і духоўных каштоўнасцей народа. 

Жаночы вобраз

стацтва, але і шматлікія аматары 
і самадзейныя калектывы рупліва 
збіраюць крупінкі народнай спадчы-
ны, аднаўляюць страчанае і надаюць 
традыцыям новае жыццё, новы сэнс і 
гучанне. І паранейшаму жаночы во-
браз у коле каляндарных абрадаў за-
стаецца неверагодна прыцягальным, 
напоўненым спрадвечнай мудрасцю 

Народны фестываль 
«Пятровіца» ў вёсцы 

Шыпілавічы 
Любанскага раёна
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1Зімовы этап традыцыйнага бела-
рускага календара прадстаўлены 
найперш каляднанавагодняй 

абраднасцю, якая звязана з днём 
зімовага сонцастаяння, пачаткам 
новага астранамічнага цыкла і 
клопатамі аб будучым ураджаі і да-
брабыце. Традыцыйна асноўнымі 
ўдзельнікамі калядных абыходаў з 
казой і зоркай былі хлопцы, аднак у 
некаторых мясцовасцях напярэдадні 
Новага года дзяўчаты хадзілі са Шчо-
драй, ролю якой выконвала маладая 
прыгожая дзяўчына. У сучасных жа 
рэканструкцыях можна назіраць 
актыўны ўдзел дзяўчат і ў традыцый-
на «хлапечых» абыходах, нават у ролі 
Казы – галоўнай «гераіні» калядных 
святкаванняў. 

Адметным святам у зімовым 
каляндарным цыкле з’яўляюцца 
Грамніцы (Стрэчанне) ,  што 
ўвасабляюць пэўную мяжу паміж 
халодным і цёплым сезонамі («А ў 
нас сёння Стрэчанне / Зіма з летам 
стрэлася / Лета зіму піхнула, / І но-
жачку звіхнула. / Пайшло Лета, ска-
чучы, / Пайшла Зіма, плачучы»). У 
сучасным святкаванні Грамніц у в. 
Пласток Любанскага раёна гэтае дра-
матычнае супрацьстаянне Зімы і Лета 
ўвасабляецца ў ваджэнні жаночага і 
дзявочага карагодаў. Акрамя таго, 
дзяўчаты б’юць у бляшанку з мэтай 
«разбудзіць» Грамаўніка – памочніка 
ў барацьбе з Зімой, а жанчыны, каб 
паказаць дарогу вясне, кідаюць праз 
стагі бліны – ўвасабленне сонца.  

2У найбольшай ступені жаночы 
вобраз раскрываецца ў межах 
вясновалетняга этапа трады-

цыйнага календара, калі сімвалічныя 
абрадавыя функцыі жанчыны дасяга-
юць свайго апагею.

Сустрэча вясны (Гуканне) трады-
цыйна вылучалася спецыяльнымі 
абрадавымі спевамі, якія выконваліся 
дзяўчатамі на адкрытых мясцовас-
цях, узвышшах і суправаджаліся 
характэрнымі заклікамі («Агу, вяс-
на!», «Гэй, вясна, гэй, красна!»). 
Неад’емнымі элементамі свята 
з’яўляліся таксама гушканне на 
арэлях, выраб птушак, ваджэнне 
карагодаў. Усе гэтыя абрадавыя 
дзеянні выконваюць і сучасныя 
ўдзельніцы Гукання, якое ладзіцца 
Беларусім дзяржаўным музеем на-
роднай архітэктуры і побыту ў Стро-
чыцах і Студэнцкім этнаграфічным 
таварыствам у в. Вязынка. 

Каляды ў музеі 
народнай архітэктуры 
і побыту ў Строчыцах

Гуканне вясны 
ў Вязынцы 
на музейнай сядзібе 
Янкі Купалы

Святкуем Грамніцы 
(вёска Пласток 
Любанскага раёна)
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Вялікае значэнне ў вясновым 
абрадавым коле надавалася свят-
каванню Вялікадня, які ў народнай 
свядомасці асэнсоўваўся не толькі як 
Уваскрасенне Хрыстова, але і як час 
надыходу вясны, абуджэння жыц-
цядайных сіл прыроды і пачатаку 
сельскагаспадарчага сезону. Важным 
складнікам падрыхтоўкі да Вялікадня 
з’яўлялася фарбаванне яек і выпякан-
не абрадавага печыва («пасак», «бу-
лак»). Спрадвеку менавіта жанчыны 
былі захавальніцамі сакрэтаў прыга-
тавання абрадавых страў. У гарадскім 
пасёлку Сапоцкін на Гродзеншчыне 
захавалася ўнікальная тэхніка роспісу 
яек, уключаная ў Спіс нематэрыяль-
най культурнай спадчыны ЮНЕ-
СКА. Падтрымка і папулярызацыя 
традыцыі ажыццяўляецца ў межах 
фестывалю пісанкі, дзе дэманструюц-
ца ўнікальныя экзэмпляры святочна-
га атрыбута, а мясцовыя прыгажуні 
з задавальненнем удзельнічаюць у 
паказе велікодных галаўных убораў. 

Рухаецца далей абрадавае кола, 
і вось ужо надыходзіць Юр’я – ста-
ражытнае свята, у якім увасобіліся 
ідэі дабрабыту, плоднасці, урад-
жаю, дзетанараджэння. У в. Оханава 
Дзятлаўскага раёна захавалася стара-
жытная традыцыя юраўскіх абыходаў, 
падчас якіх удзельніцы абраду 
абыходзяць усю вёску з песеннымі 
просьбамі да Юр’я аб спасланні 
ўсемагчымых даброт. Асаблівая ўвага 
падчас гэтых абыходаў надаецца ся-
мейным парам. 

3Кульмінацыяй раскрыцця во-
браза жанчыны ў традыцый-
най абраднасці варта лічыць 

летні ТраецкаКупальскаПятроўскі 
цыкл – час максімальнага росквіту 
прыроды і жаночага хараства. 

Абраднасці Тройцы ўласцівы 
разнастайныя формы ўшанавання 
расліннасці (упрыгажэнне зелянінай 
жытла, «кумленне» дзяўчат пад 
звязанымі аркай бярозкамі і да 
т.п.). На тэрыторыі Пінскага Палес-
ся захаваўся архаічны абрад «вад-
жэння Кусты». У вобразе «Кусты» 
выступае маладая дзяўчына, упры-
гожаная галінкамі клёна, якую вод-
зяць па вёсцы сяброўкідзяўчаты ў 
суправаджэнні старэйшых жанчын. 
Тым самым падкрэсліваецца сувязь 
пакаленняў. Адначасова ў абраднасці 

«Кусты» можна ўгледзець і пэўныя 
ініцыяцыйныя элементы, паколькі яна 
звязана з ідэяй падрыхтоўкі дзяўчат да 
ўступлення ў шлюб. 

Да дня летняга сонцастаяння пры-
меркавана Купалле – самае містычнае 
свята ў гадавым коле, звязанае з уша-
наваннем расліннасці, вады, агню 
і сонца. Купальскае свята шырока 
адзначаецца ў сучаснай Беларусі, а 
яго безумоўным «брэндам», побач з 
папарацькветкай, з’яўляецца вобраз 
дзяўчыны ў купальскім вянку. Да Ку-
палля ж прымеркаваны і традыцый-
ныя варожбы на вянках. 

Свята Пятра і Паўла ў народным 
календары служыць своеасаблівым 
завяршэннем Купальскага цыкла 
і сігналізуе аб набліжэнні восені 
(«Прыйшоў Пятрок – апаў лісток»). 

Практычна на 
кожным з этапаў 

гадавога кола (зімовым, 
вясновым, летнім і 
восеньскім) жаночы вобраз 
раскрываецца ў дынаміцы, 
праз выкананне пэўных 
абрадавых дзеянняў 
магічнага і сімвалічнага 
характару, накіраваных 
на забеспячэнне, 
захаванне і перадачу 
традыцыйных 
каштоўнасцей.
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Абрад «Ваджэнне 
куста» ў вёсцы Любча 
Навагрудскага раёна

Народны абрад 
«Юраўскі кара-

год» (вёска Пагост 
Жыткавіцкага раёна)
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Адначасова Пятроўка мае і шлюбную 
семантыку, паколькі пасля заканчэн-
ня Пятроўскага посту пачыналі гуляць 
вяселлі. У сучаснасці выдатным пры-
кладам надання старажытным тра-
дыцыям новага гучання з’яўляецца 
фестываль «Пятровіца», які ўжо 
некалькі год ладзіцца ў Любанскім 
раёне Мінскай вобласці. Можна 
сказаць, што «жаночая тэматыка» 
з’яўляецца лейтматывам фестыва-
лю – у яго рамках адбываюцца абрады 
абракання і блаславення замужнімі 
жанчынамі незамужніх дзяўчат, а 
таксама праводзіцца майстарклас 
па завязванню жаночых галаўных 
убораў. 

4Напрыканцы лета – у пачатку 
восені народны каляндар ак-
цэнтуецца на святах, звязаных 

са зборам ураджаю, і на змену во-
бразу маладой дзяўчыны, якая дбае 
найперш пра сваю шлюбную долю, у 
традыцыйнай абраднасці прыходзіць 
вобраз сталай жанчыныгаспадыні, 
якая павінна паклапаціцца пра збор 
ураджаю. Традыцыйны сельскага-
спадарчы ўклад менавіта жанчыне 
адводзіў галоўную ролю ў працэсе 
жніва. Абрадавым акаймленнем гэ-
тай цяжкай працы былі зажынкі і 
дажынкі. І калі абраднасць зажынак 
насычана сімволікай пачатку і арыен-
тавана на паспяховы збор ураджаю, то 
дажынкі служылі своеасаблівым 
падвядзеннем вынікаў, 
славілі новы хлеб і працу 
самой жанчыныжняі. 
Тую ж танальнасць мае 
і святкаванне трох 
Спасаў – Мядовага, 
Яблычнага і Хлебна-
га. Лейтматывам гэ-
тага святочнага цыкла 
з’яўляецца ўшанаванне 
новага ўраджаю хлеба, 
садавіны, мёду як зарукі 
дабрабыту сям’і. 

Своеасаблівым завяршэн-
нем абрадавага цыкла, звязанага 
з ураджаем, можна лічыць свята Ба-
гач, прымеркаванае да дня восень-
скага раўнадзенства. Сама назва гэ-
тага свята асацыюецца з багаццем 
і дабрабытам, якія ўвасабляюцца ў 
аднайменным абрадавым атрыбуце 
(«Багач» – лубка з жытам, у якую 
ўстаўлена васковая свечка і якая 
абносіцца па ўсёй вёсцы). Нездарма 
жаночыя вобразы восеньскіх святаў 
такія ж яркія і шчодрыя, як сама во-
сень. 
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Абрад «Зажынкі» 
ў Доме народных 

традыцый вёскі 
Жораўка Любанскага 

раёна.

Хлебапёк 
Ірына 
Жудрык

Фестываль традыцый-
най народнай культуры 

«Пятровіца» (вёска 
Шыпілавічы 

Любанскага раёна). 
Народнае свята ў гонар 

прыроды і кахання, 
якое нечым напамінае 

Купалле.
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Кухня нашых продкаў:бульбяныя стравы
Дзякуючы немцам, назва спрасцілася 
да «картуфель» і, у рэшце рэшт, 
стала на рускай мове «картош-
кой». А беларуская назва «буль-
ба» – ад слова «bulvе», што па
лацінску азначае «цыбуліна, 
клубень».

Радзіма бульбы – горныя Анды, 
нават сёння там можна сустрэць гэ-
тую расліну ў дзікарослым выглядзе. 
Разам з іншымі дзіўнымі пладамі 
і клубнямі яе прывезлі ў Еўропу ў 
1536 г. іспанскія канкістадоры. Экза-
тычную расліну спачатку вырошчвалі 
толькі ў батанічных садах і аранжарэ-
ях, яе кветкамі – яркімі белажоўтымі 
зорачкамі – упрыгожвалі свае ўборы 
багатыя дамы. На сталы «перуанскі 
земляны арэх» патрапіў значна паз-

ней. Па няведанні людзі спрабавалі 
ўжываць у ежу лісце і плады буль-
бы – дробныя невялікія ягадкі, але ў 
склад іх уваходзіць саланін – моцны 
яд, які выклікаў атручанні і найця-
жэйшыя хваробы страўніка. Толькі 
амаль праз стагоддзе бульбу навучы
ліся правільна выкарыстоўваць 
у кулінарыі. 

Вельмі часта беларусаў называюць «бульбашамі», бо сёння наша 
нацыянальная кухня ў асноўным грунтуецца на бульбе.

Можа падацца, што бульба была 
на беларускім стале заўсёды – 
нездарма яе лічаць нашай на-

цыянальнай гароднінай. Але на самой 
справе расліна з сямейства паслёна-
вых трапіла на беларускую тэрыто-
рыю не так даўно: яшчэ ў ХVІ стагоддзі 
бульба лічылася экзотыкай у Еўропе, 
паколькі да адкрыцця Амерыкі пра яе 
ніхто не ведаў. Спачатку еўрапейцы 
ўспрымалі яе як варыянт землянога 
арэха, аб чым і пісаў у сваім дзённіку 
іспанскі вяльможа: «Калі гэты арэх 
зварыць, ён становіцца мяккім, 
нібы печаны каштан...» Італьянцы 
новы экзатычны прадукт назвалі 
«тартуфель» (ад слова «труфель» – 
грыб круглявай формы, які рас-
це пад зямлёй без кораня і ножкі). 
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У Беларусі і Літве бульба з’явілася 
ў сярэдзіне XVIII ст. дзякуючы 
апошняму каралю Рэчы Паспалітай 
Станіславу Аўгусту Панятоўскаму. 
Гэта быў надзвычай адукаваны i 
культурны для свайго часу чалавек. 
У юнацтве ён атрымаў добрую аду-
кацыю, выдатна валодаў некалькімі 
мовамі. Ён шмат што змяніў у 
заканадаўчай сістэме, казначэйстве, 
арміі і культурнай сферы. Станіслаў 
Аўгуст, імкнучыся бліжэй сысціся 
з элітай Польшчы, навукоўцамі, 
літаратарамі і мастакамі, стаў за-
прашаць іх па чацвяргах на абеды. 
Нароўні з «абедамі па чацвяргах» 
неўзабаве з’явіліся «абеды па сера-
дах»: колькасць запрошаных была та-
кой, каб госці маглі чуць адно аднаго. 
Кароль быў умераным гурманам, ад-
нак любіў здзівіць цікавымі стравамі, 
у прыватнасці, згатаванымі з новай 
у Еўропе гародніны – бульбы, такім 
чынам папулярызуючы яе ў сваёй 
дзяржаве.

У Расійскую імперыю буль-
ба трапіла крыху раней з лёгкай 
рукі царарэфарматара Пятра I. 

Знаходзячыся ў Галандыі, ён 
паспрабаваў стравы з бульбы, 
знайшоў іх смачнымі і даслаў мяшок 
клубнёў графу Шарамеццеву. Пры 
ўсёй павазе да царскага падарунка, 
граф не змог схаваць сваю агіду да 
непрывабных на выгляд шэрых пу-
пырыстых камякоў… Ніхто толкам 
не мог растлумачыць, як іх ужываць 
у ежу, спроба есці ягады бульбы, 
як вядома, прыводзіла да хвароб і 
атручанняў. Рускія сяляне не хацелі 
саджаць і апрацоўваць заморскі 
фрукт і ўпарта адмаўляліся займац-
ца культывацыяй бульбы нават праз 
100 гадоў пасля Пятра I.

А вось беларусам бульбачка адра-
зу палюбілася, і яны вырошчвалі яе з 
задавальненнем. У канцы XIX ст. наш 
ПаўночнаЗаходні край даваў больш 
за 25% усёй валавой вытворчасці 
бульбы ў Расійскай імперыі. Тут 
знаходзілася 160 перапрацоўчых 
прадпрыемстваў, якія выраблялі з 
бульбы крухмал і спірт. Беларусы 
навучыліся не проста смачна гатаваць 
стравы з бульбы, але і міфалагізавалі 
гэтую гародніну: бульбачка ста-
ла часткай нашага фальклору, на-
родных абрадаў і нават мастацкай 
літаратуры. 

Любоў беларусаў да бульбы – зусім 
не міф. Так, напрыклад, існуе больш 
за дзесяць розных, незалежных адзін 
ад аднаго, рэцэптаў дзеруноў (або 
дранікаў, бульбяных аладак). У роз-
ных абласцях Беларусі іх гатуюць па
рознаму: дзесьці з салам, дзесьці са 
смажанай свінінай, дзесьці з кропам 
і іншымі духмянымі травамі, дзесьці 
дадаюць муку, а дзесьці – кабачкі або 
гарбузы…

У свеце існуе нямала разнастай-
ных кулінарных рэцэптаў з бульбы, 
шмат з іх – беларускія!

Як правільна выбраць 
бульбу?

Клубні павінны быць цвёрдымі, 
акруглымі, не вельмі буг ры
стымі, каб іх было зручна чыс

ціць, без зялёных плям (бо зялёная 
бульба – гэта атрута), а таксама без 
парасткаў і гнілі.

Не бярыце занадта брудную буль-
бу: зза камякоў зямлі цяжка разглед-
зець хібы.

Для варкі лепей выбіраць 
крухмалістыя гатункі. Майце на ўвазе, 
што белая бульба больш плотная і ва-
рыцца даўжэй за жоўтую. Менавіта бе-
лую бульбу лепей смажыць, паколькі 
яна лепей захоўвае форму.

Смак бульбы найлепшых гатункаў 
залежыць ад умоў яе вырошчвання і 
захоўвання. Калі вы жыхар горада і ў 
вас няма дзе захоўваць караняплоды 
ва ўмовах кватэры, то не варта набы-
ваць шмат бульбы. 

«Другі беларускі хлеб» лепей 
трымаць у палатняных або папяро-
вых мяшках, але не ў поліэтыленавых 
пакетах.

Нягледзячы на міф пра тое, 
што ў бульбе няма нічога 
карыснага, на самой справе 

яна з’яўляецца крыніцай шматлікіх 
мінеральных рэчываў: натрыя, соляў 
калію і фосфару. Бульба багатая каль-
цыем, жалезам, магніем, хлорам, а 
таксама такімі мікраэлементамі, як 
цынк, бром, бор, медзь, крэмній, ёд, 
марганец, кобальт.

Цікава
Спрадвеку нашы 

продкі печаную 
ў мундзіры бульбу 

выкарыстоўвалі 
для ўмацавання 

мужчынскай сілы.
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Банды ці бонды?
Бондай на Беларусі называлі звычай 
частаваць аднавяскоўцаў і сваякоў 
свежыной, хлебам, агароднінай новага 
ўраджаю, мясам дзічыны, мёдам і ры-
бай. Так называлі і круглую пшанічную 
булку. Магчыма, адсюль пайшлі назвы 
дзвюх цікавых народных страў, знойд-
зеных мной у падарожжах па Гарадзен-
шчыне. БандЫ і бОнды – стравы, у якіх 
асноўным інгрэдыентам з’яўляецца цёр-
тая, як на дранікі, бульба. Але астатнія 
інгрэдыенты і спосабы прыгатавання – 
розныя.

Капыткі
Капытка, капыткі, капытцы – страва з бульбы, блізкая 

сваячка клёцак. Гатуюць страву як з сырой, так і з варанай 
бульбы. Існуе шмат рэцэптаў прыгатавання гэтай стравы. 
Той, што хачу вам прапанаваць,  вышукала ў мястэчку 
Адэльск, што на Гарадзеншчыне. 

Капыткі – добрая страва як у самастойным выгляд-
зе, з разнастайнымі соусамі, заскварай з цыбуляй, так і ў 
якасці гарніру да мяса.

Як гатаваць: 
Інгрэдыенты: 1 кг бульбы   250 г бульбянога крухмалу   3 яйкі 
 каля 50 г солі  чырвоны востры перац – на смак.

Зварыць бульбу ў мундзірах, гарачую пачысціць і добра 
стаўчы, каб не было камячкоў. Дадаць яйкі, перамяшаць, 
дадаць каліва вострага  чырвонага перцу, крухмал, пера-
мяшаць, скачаць клёцку і торкнуць у сярэдзіну яе пальцам, 
бо капыткі мелі сваю назву менавіта зза гэтай дзіркі. 

Закіпяціць ваду, пасаліць і варыць у ёй капыткі 10–
15 хвілін. Падаваць са смятанай або цыбуляй, падсмажанай 
на сале, або з грыбным соусам.

Грыбны соус. Бярэм 1 ст. лыжку масла; 1 ст. лыжку 
мукі; соль; 58 грыбоў; 1 шклянку смятаны; 34 жаўткі; 
12 цыбуліны. Растапіць масла, падсмажыць у ім муку, 
развесці грыбным адварам з цыбуляй, пакласці некалькі 
лыжак смятаны, закіпяціць. Узбіць з жаўткамі, нагрэць і 
заліць бульбяныя катлеты ці штосьці іншае. Можна дадаць 
да соуса некалькі дробна нарэзаных грыбкоў.

Банды на дубовых лістах
Банды гатуюць абавязкова на падсцілцы з дубовага 

лісця. Нашы продкі адпраўлялі гэтую страву ў печ на 
драўлянай лапаце, падобнай да хлебнай. Там, на чыста 
вымеценых ад попелу цаглінах, банды хутка запякаліся. 

Добрыя гаспадыні да надыходу восені назапашвалі ду-
бовае лісце, бо менавіта яно надае гэтай страве адметны 
смак і адначасова служыць талеркай.

Як гатаваць: 
Інгрэдыенты: 1 кг бульбы  300 г сала  300 г мяса 2 цыбуліны 
 соль і перац – на смак.

Бульбу для гэтай стравы лепш браць крухмалістую, 
жоўтую. Яе трэба пачысціць і пацерці як на дранікі, але не 
адцэджваць. Таксама на дзёрцы здрабняюць цыбулю, якую 
потым змешваюць з бульбай. Сала і мяса трэба парэзаць 
на дробныя кубікі, прычым сала – драбней за мяса. Атры-
маную масу добра перамешваюць, дадаюць соль, перац і 
выкладваюць на памытае дубовае лісце.

Лісце трэба складваць шчыльна, каб бульба падчас вы-
пякання не прыстала да бляхі. Запякаць страву можна як 
у печы, так і ў духоўцы (пры тэмпературы 180 градусаў 
прыкладна 40 хвілін).

Страву ядуць як гарачай, так і халоднай. Падаюць на 
талерку з дубовым лісцем, якое лепей аддзяляецца, калі 
банды яшчэ гарачыя.

Бонды з юшкай
Бондамі ў Ваўкавыскім раёне называюць адразу 

некалькі страў: запяканку з цеста (як на бабку) і дранікі 
з крывянай юшкай.

Як гатаваць: 
Інгрэдыенты: 5–6 буйных бульбін  1–2 цыбуліны  0,5 ст. лыжкі мукі 
 1 ч. лыжка солі  1 яйка  каляндра  кроп  кмен  чорны молаты 
перац  0,5 кубка свежай свіной крыві  100–150 г свінога тлушчу.

Надраць бульбу як для дранікаў. Калі бульба маладая, 
то дадаць крыху больш мукі, потым убіць яйка, дадаць 
спецыі, соль і сырую пакрышаную цыбулю. Асобна добра 
размяшаць кроў, каб не было камякоў, і ўліць яе ў бульбя-
ную масу. Крыві павінна быць столькі, каб «цеста чорна 
было».

На распаленых патэльнях неабходна распусціць тлушч 
і выліваць бонды ў выглядзе маленькіх аладак. Яны адразу 
павінны схапіцца хрусткай скарынкай. 

Смажыць, як дранікі. Страву падаюць да стала з 
салёнымі агуркамі.
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Надзея СУСЛАВА
Фота: Альфрэд МІКУС

Шмат сіл і энтузіязму 
прыкладаюць для захавання 
нашай кулінарнай спадчыны,  
традыцыйных рамёстваў 
беларускія аграсядзібы 
і народныя самадзейныя 
калектывы. Дзякуючы ім 
у Беларусі былі распрацаваны 
першыя гастранамічныя 
маршруты, створана кулінарная 
карта, год ад году праводзяцца 
ўсё новыя святы і фестывалі, 
якія могуць прывабіць не толькі 
зацікаўленых падарожнікаў, 
але і сапраўдных кулінарных 
гурманаў.

«Мотальскія прысмакі»

Аб гасціннасці маталян існуе та-
кая легенда. Калісьці ў даўнія 
часы на шляху з Галіцкай Русі 

да Вялікага княства Літоўскага прад-
прымальны чалавек, якога звалі Ма-
тыль, пабудаваў «гатэль» – карчму і 
заезны двор для адпачынку, дзе смач-
на частаваў падарожнікаў. І гэты пры-
станак так спадабаўся вандроўнікам, 
што яны ўсюды распавядалі, як добра 
адпачываць «у Матыля». 

Прывабны заклік: «Паедзем у 
Матыль!» не страціў актуальнасці 
праз стагоддзі. Мястэчка Мо-
таль Іванаўскага раёна Брэсцкай 
вобласці і цяпер многія называюць 
«гістарычным анклавам» – настолькі 
тут захаваліся ў паўсядзённасці 
старадаўнія звычаі, самабытная га-
ворка і, вядома, кулінарныя традыцыі.

З усіх «смачных» гастранамічных 
святаў фестываль у Моталі, безумоўна, 

Самыя «смачныя»
фестывалі Беларусі

самы маштабны. І не выпадкова: як 
аказалася, у кожнай гаспадыні тут 
прыхаваныя дзівосныя рэцэпты, што 
перадаюцца з пакалення ў пакален-
не. Арганізатарам першага фестыва-
лю прыйшлося вельмі няпроста, бо 
перад імі стаяла задача – угаварыць 
жаночую палову насельніцтва Мо-
таля падзяліцца гэтымі сакрэтамі 
публічна. Вялікі ім дзякуй, што гэта 
ўдалося!

Мясцовая кухня з’яўляецца 
настолькі ўнікальнай і незвычайнай, 
што пасля этнаграфічнай экспедыцыі 
ў Моталь, якую зладзілі студэнты 
гістфака БДУ, была выдадзена нават 
кніга «Народная кухня маталян». 

У якасці асноўнай атракцыі на 
фестывалі турыстам прапануецца 
паглядзець, як праводзіцца трады-

цыйны палескі абрад «Вясельны ка-
равай», які з’яўляецца кандыдатам 
на ўключэнне ў Спіс нематэрыяльнай 
спадчыны ЮНЕСКА.

Самы лепшы сувенір, які можна 
прывезці з Моталя, – гэта каўбаса. 
Мотальскія каўбасы маюць амаль 
100гадовую гісторыю: каўбасныя 
цэхі з’явіліся тут дзякуючы маладому 
і прадпрымальнаму хлопцу Сцяпану 
Мінюку, які змог атрымаць у 1930х 
гадах спецыяльную ліцэнзію рамес-
най школы ў Брэсце на выпуск і про-
даж мясных далікатэсаў. Ён першым у 
Моталі пачаў рабіць каўбасу і гандля-
ваць гэтым прадуктам. Праўда, потым 
яго прадпрыемства нацыяналізавалі. 
І толькі ў 1990я ў Моталі зноў 
з’явіліся прыватныя цэхі. Цяпер 
«мінюкоўская» і «шыкалаеўская» 
каўбасы і іншыя мясныя вырабы – 
галоўны брэнд Моталя.

Сёлета ў жніўні весела 
і гучна адсвяткавалі 
юбілейны, 10-ты фестываль 
«Мотальскія прысмакі»
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«Дзень агурка» ў Шклове 

Хто з беларусаў не любіць агуркі? 
Хрусткія і пахкія, проста з 
градкі. А калі маласольныя або 

салёныя, ды з бочкі, ды пад чарачку? 
У Беларусі нямала месцаў, дзе спрад-
веку вырошчваюць гэтую гародніну ў 
прамысловых маштабах.

Да прыкладу, Шклоўшчына з 
даўніх часоў славілася менавіта вы-
рошчваннем агуркоў і іх багатымі 
ўраджаямі. І цяпер гэты занятак не 
страціў свайго эканамічнага значэн-
ня. Таму ў 2006 годзе тут заснавалі 
сваё свята – Дзень агурка, а потым 
і ўстанавілі помнік гэтай цудоўнай 
гародніне. 

Сёлета шклоўскай традыцыі 
ўшаноўваць агурок споўнілася 
13 гадоў. Праходзіць свята, як правіла, 
з гумарам і запалам, вельмі нефар-
мальна і весела: вытворцы мера-
юцца агуркамі — у каго даўжэйшы, 
таўсцейшы або зелянейшы; працуюць 
майстаркласы, дзе распавядаюць са-
крэты хатніх нарыхтовак. А таксама 
гасцей запрашаюць на шматлікія 
дэгустацыі — як аказалася, з агуркоў 
можна зрабіць нават торт!

«Вішнёвы фэст» у Глыбокім

Мястэчка Глыбокае славілася 
здавён сваімі фруктовымі 
садамі, аснову якіх заклалі 

яшчэ манастырскія сады – кармеліцкі 
і базіліянскі. «За польскім часам» да-
лёка за межамі акругі ведалі выбітнага 

агранома Баляслава Лапыра, ён вывеў 
папулярны для паўночных шырот 
сорт вішні, з высокімі якасцямі па сва-
ёй марозаўстойлівасці, сакавітасці і 
салодкасці. Знакамітыя «Лапыровыя 
вішні» саджаюць і сёння. 

Вішнёвы фэст доўжыцца цэлы 
тыдзень, і кожны яго дзень прысве-
чаны нейкай тэме. Тут галоўнае – 
каб надвор’е не падвяло і каб кожны 
госць змог паспрабаваць смачную 
сакавітую ягаду. 

Горад упрыгожваюць у «вішнёвае 
адзенне», паўсюль гуляюць спадарыні 
Вішні ды прыгажунькі Вішанькі. 
А мясцовыя кулінары даюць волю 
фантазіі. Акрамя разнастайных 
кандытарскіх вырабаў, гасцям пра-
пануюць і ягадныя соусы, і куры-
ныя кумпячкі ў вішнёвым соку, і 
піцу з вішнямі. А да чаго ж смачная 
вішнёвая згушчонка! Ды і вішнёвая 
налівачка падорыць асалоду і выдат-
ны настрой!

«Жураўлі і журавіны» 

Экалагічны фестываль «Жураў
лі і журавіны Міёрскага краю» 
з поўнай падставай можна на-

зваць таксама і гастранамічным фэс
там. Міёршчына вядомая перш за ўсё 
сваімі балотамі. Таму невыпадкова, 
што месца і час правядзення фес
тывалю выбраны ў пачатку восені: 
менавіта ў верасні на Міёршчыне па-
чынаецца збор журавін, а балота Ель-
ня займае першае месца ў Беларусі па 
запасах гэтых ягад.

Акрамя таго, падчас восеньскай 
міграцыі на балота прылятае больш 
за 4000 жураўлёў, і кожны жада
ючы можа паназіраць за імі, зрабіць 
унікальныя фотаздымкі.

На фестывалі мясцовыя майстры 
кулінарыі радуюць турыстаў самымі 
незвычайнымі стравамі з журавін, 
наліўкамі і настойкамі. І саму лячэб-
ную карысную ягаду можна тут купіць 
па разумных цэнах.

«Яблычны спас» 
у Шаркаўшчыне

Ідэя правесці шырокамаштабны фес
тываль яблыкаў узнікла некалькі 
гадоў таму: бадай, у нас ля кож-

нага падворка ёсць яблыневы сад. 
Невялікае мястэчка Шаркаўшчына 
ўзялося за ўвасабленне гэтай ідэі. 
Справа ў тым, што тут шмат гадоў 
праходзілі мерапрыемствы, прысвеча-
ныя вядомаму беларускаму селекцыя-
неруаматару Івану Паўлавічу Сікоры. 
Гэтае свята называлася «Яблычны 
Спас – усяму час» і праводзілася ў 
жніўні ў вёсцы Малыя Алашкі. У вёс-
цы ж Вялікія Алашкі знаходзіцца 
музей І. П. Сікоры, экспазіцыя якога 
налічвае каля трох тысяч экспанатаў. 

Іван Паўлавіч Сікора пры 
жыцці шмат часу прысвяціў ства-
рэнню сорту яблыні з падвышанай 
зімаўстойлівасцю. На жаль, сорт быў 
створаны толькі пасля смерці селек-
цыянера, але названы ў яго гонар. 
У Шаркаўшчынскім райвыканкаме 
вырашылі, што варта пашырыць 

Дарэчы
Прырост у сегменце гастранамічных 
турыстаў складае 7–12% у год. 

У Еўропе 600 тысяч падарожжаў штогод 
ладзяцца выключна з гастранамічнымі 
мэтамі. 

 20 млн. паездак утрымліваюць 
гастранамічны матыў, а 5 млн. турыстаў, 
якія наведвалі Іспанію, назвалі ежу і віно 
галоўнай прычынай свайго выбару. 

На ежу прыпадае 30% усіх сродкаў, за-
трачаных падчас падарожжа.  

93% турыстаў з усяго сусветнага пато-
ку хацелі б паспрабаваць нацыянальную 
ежу краін, куды яны накіроўваюцца, на-
ведаць мясцовыя рынкі і рэстараны, 
паўдзельнічаць у нейкіх атракцыях, звя-
заных з ежай.
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рамкі мясцовага фестывалю і зрабіць 
яго прывабным для ўсёй Беларусі. 

Зараз гасцей свята чакаюць са-
мыя разнастайныя забавы: яблыч-
ны кірмаш, дэгустацыйная алея 
кулінарных яблычных страў і напояў 
для дзяцей і дарослых, дабрачынны 
аўкцыён яблычных пірагоў, флэш-
моб «Карціна з яблыкаў», артмаркет 
«Райскія яблыкі», конкурс «Яблычная 
прыгажуня», «Яблычнае вяселле», 
майстаркласы і вясёлыя спаборніцтвы 
з сельскага жыцця і нават «Печка 
водгукаў і прапаноў». І, што цікава, усе 
пляцоўкі інтэрактыўныя, а значыць, 
кожны госць можа паспрабаваць свае 
сілы ў любым занятку, будзь тое колка 
дроў ці майстарклас па ганчарстве.

«Юшка-фэст» у Вілейцы

Першы фестываль прайшоў у 
Вілейцы ў 2017 годзе. Адным 
з яркіх момантаў свята стаў 

конкурс на найлепшае прыгатаван-
не юшкі. Свята сабрала больш за 
5 тысяч чалавек. Гасцей частавалі, 
акрамя юшкі, пірагамі, дранікамі, 
шашлыкамі, самаробным квасам. 

Фестываль «Юшкафэст» у Вілей
цы арганізавалі ў рамках праекта ЕС / 
ПРААН «Садзейнічанне развіццю на 
мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Бе-
ларусь». Сёлета фестываль прайшоў 
17 жніўня на гарадскім пляжы і меў 
экалагічную накіраванасць. Як паве-
дамлялася, напрыклад, гасцей, якія 
прыйшлі са сваёй кружкай, бясплатна 
частавалі квасам.

Ад першай асобы
Кіраўнік БГА «Адпачынак у вёсцы» Валерыя КЛІЦУНОВА:

– За апошнія гады беларускі сельскі турызм знач-
на змяніўся, ён ператварыўся з сацыяльна-культур-
най з’явы ў галіну эканомікі. Беларусь стала больш 
адкрытай дзякуючы ўвядзенню бязвізавага ўезду, і доб-
ра, калі гэтая лібералізацыя будзе працягвацца. 

Стала больш замежных турыстаў, але стала і больш 
суайчыннікаў, якія падарожнічаюць па сваёй краіне. Таму павінны быць і 
разнастайныя фестывалі, і займальныя праграмы, і цікавыя маршруты, і 
падзеі, мерапрыемствы. 

У свеце ёсць турыстычныя цэнтры, як Барселона, Парыж, Рым, Вене-
цыя, якія проста задыхаюцца ад наплыву турыстаў. Але ёсць і невялікія 
сельскія тэрыторыі, якія дзякуючы ініцыятыве мясцовага насельніцтва 
сталі прывабнымі для тысяч замежнікаў. Хто б ведаў французскі гарадок 
Мандэллё ля Напуль, калі б не ярка-жоўты «Фестываль мімозы»? Нямецкі 
гарадок Людвігсбург набыў вядомасць дзякуючы аранжаваму «Святу Гар-
буза», а балгарскі Казанлык – «Фестывалю масленічнай ружы». І такіх 
прыкладаў дзясяткі. 

Для поспеху трэба вельмі нямногае: з павагай ставіцца да сваёй гісторыі, 
любіць сваю маленькую радзіму, шукаць і знаходзіць цікавыя факты і аб’екты. 
У многіх беларускіх фестываляў такой цікавосткай стаў гастранамічны 
складнік. І гэта не дзіўна: кухня – частка народнай культуры, цікавая і 
самабытная.
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Р А К У Р С

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! С недавнего времени нам 
для коллектива выписывают ваш 
журнал, мы его с удовольствием по 
очереди читаем. Есть рубрика, где 
обсуждаются юридические вопро-
сы. Просим передать наше письмо 
адвокату, грамотный ответ очень 
важен для нас. Речь пойдёт о нашей 
коллеге. Хороший специалист, за-
ботливая мама, прекрасный чело-
век. Добрая, спокойная, терпеливая. 
Никогда никому не откажет в по-
мощи, всегда поддержит в трудный 
момент. И у нас сердце болит за неё, 
очень хотим помочь. 

Чуть больше года назад она 
развелась с мужем. Мы её всемерно 

поддерживали, помогли взыскать 
алименты. Ситуация в их семье усу-
гублялась постепенно. Коллега тер-
пела долго, но... Сейчас она с двумя 
детьми живёт в одной комнате, а 
бывший муж – в другой. Все бы ниче-
го, но он стал пить. Сперва пил один, 
потом стал собутыльников домой 
водить. А в последнее время начал 
скандалы среди ночи устраивать, 
детей будить и пугать. 

Самое страшное – он становит-
ся всё агрессивнее. Мы проштуди-
ровали Интернет и нашли такой 
выход: нужно за год привлечь его к 
административной ответственно-
сти три раза, потом сделать ему 
предупреждение о том, что его вы-

селят за такое поведение. И дальше 
подать в суд на выселение. 

Мы обращаемся к вам, потому 
что могут быть нюансы, о которых 
мы не знаем. А нужно действовать, 
ведь скоро он бывшей жене и детям 
жизни совсем не даст.

Поясните, пожалуйста, мож-
но ли после предупреждения сразу 
обращаться в суд или нужны ещё 
привлечения? Знаем, что важно не 
пропустить годовой срок, но не сов-
сем понимаем, с какого момента его 
считать и до какого.

Ещё такая юридически важная 
информация: квартира оформлена 
на бывшую жену скандалиста – 
нашу коллегу.

Можно ли выселить
бывшего супруга? 
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Ответ даёт Татьяна СЕМЕШКО,
адвокат Минской областной коллегии адвокатов, 

управляющий партнёр адвокатского бюро 
«Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»:

– Основания для выселения 
граждан из жилых помещений пред-
усмотрены Жилищным кодексом 
Республики Беларусь (далее — ЖК 
Республики Беларусь) и иными зако-
нодательными актами. Из обращения 
следует, что вы избрали путь выселе-
ния на основании абз.4 п.1 ст.85 ЖК 
Республики Беларусь.

Эта норма действительно позволя-
ет по требованию собственника жи-
лого помещения (кем является ваша 
коллега) выселить в судебном поряд-
ке без предоставления другого жилого 
помещения совершеннолетних чле-
нов и бывших членов семьи собствен-
ника жилого помещения (кем явля-
ется бывший муж вашей коллеги).  
Для этого у бывшего мужа вашей кол-
леги должно быть три и более при-
влечения к административной ответ-
ственности в течение года.

Обращаю особое внимание, что 
административная ответственность 
в каждом случае должна наступать 
за нарушение правил пользования 
жилыми помещениями, содержания 
жилых и вспомогательных помеще-
ний. Например, нарушение указан-
ных правил должно выражаться в 
разрушении, порче жилого помеще-
ния либо в использовании его не по 
назначению. Либо второй вариант – 
за иные нарушения требований ЖК 
Рес публики Беларусь, которые дела-
ют невозможным для вашей колле-
ги и её детей проживание с бывшим 
супругом в одной квартире.

После привлечения бывшего су-
пруга три и более раз в течение одного 
года к административной ответствен-
ности ваша коллега должна публично 
предупредить его о возможности вы-
селения без предоставления другого 
жилого помещения.

После этого предупреждения быв-
ший муж вашей коллеги в течение 
года должен быть вновь привлечён к 
административной ответственности 
за вышеуказанные административ-
ные правонарушения.

Таким образом, выселение на ос-
новании абз.4 п.1 ст.85 ЖК Респуб
лики Беларусь возможно только при 
указанных выше обязательных усло-
виях. 

Однако не исключено, 
что этот сложный путь не 
принесёт вашей подруге 
желаемого результата и ока-
жется бессмысленным. 

Всё дело в том, что выселение со-
вершеннолетних членов и бывших 
членов семьи собственника жилого 
помещения на основании абз.4 п.1 
ст.85 ЖК Республики Беларусь воз-
можно, только если они:

а) проживают совместно с соб-
ственником данного жилого поме-
щения (этот пункт соблюдён в вашем 
случае);

б) не имеют доли в праве общей 
собственности на занимаемое жилое 
помещение.

А вот в отношении этого пункта 
имеются сомнения. Для абсолютного 
понимания ситуации и выстраивания 
алгоритма дальнейших действий не-
достаточно информации, что кварти-
ра оформлена на вашу коллегу. Нуж-
но знать, приобреталась ли квартира 
в браке или нет, заключался ли, на-
пример, брачный договор, регулиру-
ющий право собственности на данную 
квартиру. Есть и ряд других вопросов, 
без ответов на которые нельзя чётко 
определить максимально результа-
тивный путь для вашей знакомой. 
Так, к примеру, если квартира приоб-
реталась в браке за общие денежные 
средства, то она является общей сов
местной собственностью с бывшим 
супругом. И в данной части не име-
ет никакого значения, на имя кого 
из супругов оформлено имущество. 
По общему правилу, согласно ч.1 
ст. 23 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье (далее — КоБС 
Республики Беларусь), имущество, 
нажитое супругами в период брака, 
является их общей совместной соб-
ственностью. И в той же ч.1 ст. 23 
КоБС Республики Беларусь указано, 
что супруги имеют равные права вла-
дения, пользования и распоряжения 
общим имуществом. 
Именно по этим 
причинам важ-
но разобраться, 
кто является не только титульным 
собственником, но и фактическим 
правообладателем. 

Если квартира явля-
ется общей совмест-

ной собственностью 
вашей подруги и её 
бывшего мужа, то у 
последнего есть доля 
в праве собствен-

ности на квартиру. 
В этом случае его вы-

селение по абз.4 п.1 ст.85 
ЖК Республики Беларусь 

невозможно.
Если же доли в праве собственно-

сти на жилое помещение у бывшего 
мужа вашей подруги нет, то она мо-
жет выселить его гораздо более про-
стым способом — на основании п.2 
ст.95 ЖК Республики Беларусь. В со-
ответствии с данной нормой законо-
дательства, если иное не установлено 
брачным договором или письменным 
соглашением о порядке пользова-
ния жилым помещением, бывшие 
члены семьи собственника жилого 
помещения, другие граждане, имею-
щие право владения и пользования 
жилым помещением и не имеющие 
доли в праве общей собственности 
на это жилое помещение, подлежат 
выселению из него по требованию 
собственника жилого помещения 
без предоставления другого жилого 
помещения.

Следовательно, для выселения 
бывшего супруга, не имеющего доли 
в праве собственности или иных за-
конных оснований для проживания 
в жилом помещении, требуется ис-
ключительно желание собственника. 
Больше никаких условий соблюдать 
не нужно. В частности, предшествую-
щие привлечения к административ-
ной ответственности и прочие при-
ведённые выше условия не только 
не требуются, но и не учитываются. 
В этой сложной ситуации, чтобы ваша 
подруга смогла правильно опреде-
лить для себя план действий и для 
достижения желаемого результата, 
рекомендую прибегнуть к помощи 
адвоката.

35
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П С И Х О Л О Г И Я

        Раздел ведёт

Татьяна ЛЕВИНА, 
детский, 
подростковый 
и семейный 
психолог, гештальт-
терапевт. Можно 
направлять вопросы 
на адрес 
korre@tut.by, 
отвечу всем.

Психосоматика – родственница психологии и медицины, которая объясняет взаимосвязь нашего 
важного эмоционального опыта и соматического (физического) самочувствия.

О чём говорит нам
тело
Загадочное слово – психосоматика. Что это вообще такое? 
Говорят, все болезни от нервов. В этом, конечно, есть доля правды. 
Но всё намного глубже и интереснее.

Чтобы разобраться, на помощь приходит язык. Слова, которые мы произносим, по сути, 
отражают нашу внутреннюю реальность. Например: «Не перевариваю начальника, 
он у меня в печёнках уже сидит, кровь всю высосал…». Нетрудно предположить, ка-

кие проблемы со здоровьем могут возникнуть у этого доброго и ответственного работника. 
Правильно: те, которые решает гастроэнтеролог. Или вот слова чуткого человека: «Сердце 
разрывается от горя. Все глаза выплакала…» Тут и до инфаркта недалеко. 

«Если мы гоним проблему 
в дверь, она лезет в окно 

в виде симптома»
Зигмунд Фрейд

«Только тот, кто знает свою 
болезнь, способен не быть больным»

Лао Цзы
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Но мы редко поначалу при-
даём большое значение 
словам и продолжаем 

жить, как привыкли. Пока чтото 
не заболит. Вернее, сильно не за-
болит. И обойдя несметное коли-
чество врачей, сдав кучу анализов 
и не найдя подходящего диагноза 
(или найдя – и устав его лечить), 
совершенно не понимаем, что де-
лать дальше…

К психологам и психотерапев-
там (говорю очень упрощённо – 
да простят меня за это психоло-
ги, которые имеют медицинское 
образование и могут выписывать 
таблетки) приходят с такими сим-
птомами:

	непонятное некомфортное чув-
ство в грудной клетке/ горле/ 
животе;

	невозможность сделать нор-
мальный вдох, одышка, поверх-
ностное дыхание;

	ощущение «сдавливания» в 
сердце, учащенное сердцебие-
ние, нарушение ритма, замира-
ние сердца;

	тяжесть в желудке, ощущение 
движения в животе, сжатие и 
спазм в желудке, постоянное 
ощущение голода, которое не 
утоляется, боль в животе, запо-
ры/послабления;

	обострение кожных болезней – 
высыпания, повышенная чув-
ствительность;

	панические атаки, тревожное 
расстройство;

	регулярные спонтанные самопо-
вреждения (удары, ожоги, пере-
ломы);

	проблемы опорнодвигательно-
го аппарата (искривление позво-
ночника, ранний остеохондроз, 
спазмы мышц в различных час
тях спины, боли, онемение и др.)

Есть, конечно, много книг, ко-
торые каждой болезни «присво-
или» определённые проблемы, 
внут ренние и внешние конфликты 
и слова, которые «лечат». Отчасти 
это соответствует реальности и по-
могает. Но все же, как не бывает 
одинаковых людей, так не бывает 
и полностью похожих причин воз-
никновения психосоматических 
недугов и способов их исцеления. 

Чтобы разобраться, что можно делать с возникшей психосоматикой, как её лечить, 
вернёмся к истокам, к  причинам появления симптомов в теле. Учёными замечено: 
есть тенденции в поведении и жизни людей, которые ведут к разного рода психосо-

матическим заболеваниям. Среди них можно выделить следующие.
Неспособность к проживанию эмоций (подавление их). Нет «разрешения» или 
опыта. Тогда они накапливаются и заявляют о себе через тело (например, раздражение на коже).
Внутренние конфликты. Например, вам не нравится работа, но хорошо платят, и вы 
начинаете чаще простывать, оставаться дома с листком нетрудоспособности.
Травматический ранний опыт (часто довербальный, когда у младенца не было 
возможности сказать о своём горе). Потеря матери, например, может проявиться астмой, 
аллергией. 
Сильный стресс, при котором организм начинает вырабатывать особые биологически 
активные вещества и гормоны, которые влияют на все органы. 
Отождествление или идентификация. Здесь нет мистики, ваше тело может 
повторять то, что происходит с телом любимого человека. Даже когда тот болеет.
Внушение. Работает как и плацебо, только эффект прямо противоположный. Далеко не 
всем, но всё-таки можно внушить болезнь. Помните историю с чтением медицинской энци-
клопедии, когда в теле отыскались все симптомы, кроме родовой горячки?
Аутоагрессия, или по-простому самонаказание. 

Способ «лечения» психосоматики – 
осознанное проживание своей жизни

Бессознательное трудно поддаётся 
коррекции. Пока я ничего не вижу, не 
слышу, не чувствую — что я могу с этим 
сделать? Ничего. Но если я учусь осоз-
навать, тогда возможность меняться 
появляется. Лишь бы было желание 
чтото изменить в себе…

Что ещё важно понимать про сим-
птомы, чтобы они захотели покинуть 
тело? Неприятная новость, но, к сожале-
нию, правдивая: у симптома есть выгода. 
Услышав это, люди, как правило, возму-

щаются или обижаются. «Как? Я не хочу 
болеть! Что вы такое говорите?» Конеч-
но, специально болеть никто не хочет и 
не может. Но бессознательно поднять 
себе давление, чтобы нерадивые дети, 
муж не расстраивали своими поздними 
возвращениями, можно. И беда в том, 
что это не театр, а настоящая болезнь.

Профилактика психосоматики
Спрашивайте себя: «Что я чувствую в 

той или иной ситуации? Как это проявля-
ется в моем теле? Чего телу сейчас хочет-
ся?» Очень важно назвать это словами.

«На мой взгляд и опыт, одна из основных причин появления у человека серьёзных заболева-
ний – это отсутствие внутренней гибкости, неумение пересматривать свои убеждения 
и установки, отказаться от неработающих сценариев реагирования. Это наше желание 
во что бы то ни стало соответствовать правилам и установкам, зачастую навязанным 
со стороны и давно не актуальным. Учитесь быть гибкими. И будьте здоровы!»

Светлана Антипова.

«До тех пор, пока вы боретесь с симптомом, он будет становиться хуже. Если вы принимаете 
ответственность за то, что вы делаете с самим собой, за то, как вы создаёте свои сим-
птомы, за то, как вы создаёте свою болезнь, за то, как вы создаёте своё бытие, в тот самый 
момент, когда вы устанавливаете связь с самими собой, начинаются рост и интеграция».

Фредерик Перлз.
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Яе імя для суайчыннікаў стала сімвалам ахвяравання сабой дзеля 
Радзімы, адданасці ідэям нацыянальнага адзінства. Ёй прысвяцілі 
нямала старонак пісьменнікі і паэты, творы жывапісу ўслаўляюць 

яе мужнасць і прыгажосць. Яе жыццё, на жаль, вельмі рана 
абарвалася… Эмілія Плятэр, легенда вызваленчага паўстання 

1830–1831 гадоў.

Эмілія ПЛЯТЭР паходзіла са 
старадаўняга багатага графска-

га роду, які меў заможныя палацы 
і маёнткі па ўсёй тэрыторыі Рэчы 
Паспалітай: у Беларусі, Польшчы, 
Літве, Латвіі. Нарадзілася Эмілія 
ў Вільні 13 лістапада 1806 года, але 
яе бацькі Францішак Ксаверы Пля-
тэр і Ганна Моль не вельмі ладзілі 
паміж сабой, і неўзабаве разам з 
маці дзяўчынка пасялілася ў ма-
ёнтку Лікснэ Дзінабургскага павета 
Віцебскай губерні (цяпер гэта тэры-
торыя Латвіі). 

Эмілія з дзяцінства здзіўляла род-
ных сваёй моцнай воляй, была над-
звычай сур’ёзнай і ўдумлівай. Пад-
леткам яе мала цікавілі дзявочыя 
захапленні, гульні, танцы, уборы, ра-
мантычныя мары пра каханне. У доме 
Плятэраў мелася цудоўная бібліятэка, 
і дзяўчына праводзіла там зашмат 
часу, з цікавасцю вывучала гісторыю, 
літаратуру Рэчы Паспалітай, чытала 
кнігі пра знакамітых людзей, якія са 
зброяй у руках гераічна адстойвалі 
свабоду сваёй краіны. Яе натхнялі 
вобразы Жанны д’Арк, Тадэвуша 
Касцюшкі, іншых нацыянальных 
герояў. Каб стаць падобнай да іх, 
Эмілія вучылася верхавой яздзе, зай
малася фехтаваннем, адпрацоўвала 
навыкі стральбы, здзяйсняла разам са 
стрыечнымі братамі паходы праз ба-
лоты і лясныя гушчары. З захаплен-
нем шукала новыя звесткі пра Ла-
скарыну Бубуліну, гераіню нядаўняй 
грэчаскай рэвалюцыі (1821 г.) і ба-
рацьбы супраць асманскага іга: гэ-
тая багатая жанчына на свае грошы 
ўтрымлівала невялікі флот і войска 
паўстанцаў, купляла для іх зброю 
і харчаванне. Партрэты Бубуліны, 
Жанны д’Арк і Касцюшкі віселі сярод 
іншых у доме Плятэраў. 

Наогул, Плятэры былі гарачымі 
патрыётамі Рэчы Паспалітай, 

таму зразумела, якія гаворкі вяліся 
ў час сустрэч родзічаў. Юная Эмілія 
пазнаёмілася з філасофіяй філаматаў 
і філарэтаў, зачытвалася іх творамі. 
Асабліва любіла “Гражыну” Ада-
ма Міцкевіча, а галоўная гераіня 

Мяцежная
графіня

Эмілія Плятэр 
(польск. Emilia Plater; 
літ. Emilija Pliaterytė). 
Ананімны жывапіс
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стала для Эміліі ў многім узорам 
для пераймання. Пад уплывам 
паэтаўфіламатаў Эмілія захапілася 
беларускім фальклорам, занялася яго 
збіраннем і запісвала свае нататкі ў 
асобныя сшыткі. 

Натуральна, што маючы такую на-
туру і выхаванне, Эмілія Плятэр не 
змагла застацца ў баку ад вызвален-
чага руху. У 1830 годзе самаўпраўная 
палітыка Аляксандра І у дачыненні 
да Рэчы Паспалітай, каранаван-
не імператара Мікалая І каралём 
Польшчы выклікаюць гнеў і абурэн-
не ў польскіх, беларускіх і літоўскіх 
патрыётаў, якія мараць адрадзіць 
сваю радзіму ў межах 1772 года. 

У канцы лістапада адбыва-
ецца паўстанне ў Варшаве. 

Даведаўшыся аб гэтым, Эмілія тут жа 
аб’язджае бліжэйшых сваякоў і знаё-
мых з заклікам пачаць падрыхтоўку да 
барацьбы ў Літве і на Беларусі, кліча 
іх аб’яднацца ў баявы атрад. Разам са 
сваімі кузенамі Люцыянам і Ферды-
нандам, іх сябрамі, курсантамі школы 
падхарунжых, яна распрацоўвае план 
па захопе Дзінабургскай крэпасці. 
Меркавалася, што Эмілія прывядзе 
да сцен крэпасці свой баявы атрад, 
а курсанты змогуць арганізаваць на 
гэты час пераварот унутры. Гарнізон 
крэпасці быў невялікі, умацаванні сла-
быя, так што змоўшчыкі спадзяваліся 
на поспех. Але планы не спраўдзіліся, 
бо школу зачынілі, падхарунжых 
выслалі ў іншыя губерніі, а крэпасць 
узмацнілі дадатковымі войскамі. Ад-
нак падчас падрыхтоўкі адбылася 
важная падзея – пасвячэнне Эміліі 
Плятэр у РыцараДзеву паводле ста-
ражытных традыцый.

У Польшчы ўжо ішлі баі, а ў 
Беларусі і Літве пакуль стаяла тры-
вожная цішыня. Не хапала цярпен-
ня, і Эмілія паехала ў Вільню, каб су-
стрэцца з людзьмі, якія павінны былі 
нешта ведаць. Мяркуецца, што ёй уда-
лося выйсці на Віленскі цэнтральны 
паўстанцкі камітэт. Эмілія пачынае 
актыўна дзейнічаць – аб’язджае нава-
кольныя маёнткі і вёскі, заклікаючы 
браць зброю і рыхтаваць косы. 
Дзяўчына падразае свае доўгія прыго-
жыя валасы, пераапранаецца ў ваен-
ны мундзір і ўжо ў такім баявым убо-
ры 29 сакавіка з’яўляецца на плошчы 
мястэчка Дусяты перад касцёлам. Уз-
броеная пісталетамі і кінжалам мала-
дая  дзяўчына выклікае ў людзей, якія 
выйшлі пасля службы, здзіўленне. 

Яе натхнялі вобразы Жанны 
д’Арк, Тадэвуша Касцюшкі, іншых 

нацыянальных герояў. Каб стаць падобнай да 
іх, Эмілія вучылася верхавой яздзе, зай малася 
фехтаваннем, адпрацоўвала навыкі стральбы, 
здзяйсняла разам са стрыечнымі братамі 
паходы праз балоты і лясныя гушчары. 

Эмілія Плятэр 
вядзе ў бой касінераў. 
Малюнак Яна Багуміла Разена.

Рамантычны партрэт Эміліі Плятэр, 
1840. Нацыянальная бібліятэка 
Polona.
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Эмілія палымяна звяртаецца да ўсіх, 
як да сваіх братоў, аб’яўляе аб пачат-
ку вялікай барацьбы “за нашу і вашу 
свабоду” і заклікае людзей узняцца за 
сваю Айчыну... Як пішуць сведкі, за 
чвэрць гадзіны Эмілія Плятэр сабра-
ла атрад колькасцю ў 280 стралкоў, 
60 конных і некалькі соцень касінераў. 

Новаствораны атрад рушыць на 
Дзінабург. Па дарозе паўстанцы напа-
даюць на паштовую станцыю Даўгелі і 
захопліваюць яе, перамагаючы часткі 
расійскага імператарскага войска. За-
тым  4 красавіка з баямі бяруць мя-
стэчка Езяросы, і Эмілія ўпісвае ў га-
радскую і судовую кнігі Акт паўстання. 
Для яе гэта быў своеасаблівы момант 
справядлівасці – вяртанне сваіх 
земляў. 

Праз два месяцы ў мястэчку Жэй-
мо Трокскага павета атрад Эміліі 
Плятэр сустрэўся з рэгулярнай поль-
скай арміяй генерала Хлапоўскага. 
Незвычайная дзяўчынапаўстанец 

выклікала павагу 
і захапленне. Вось 
адзін з успамінаў: 
“... Далучыўся да 
нас даволі вялікі, 
добра апрануты 
конны аддзел 
паўстанцаў на 
чале з дзяўчынай 
Плятэр. Ёй мож-
на было даць 
не больш за 24 
гады. Невялікая 
ростам, блед-
ная, не прыгажу-
ня, але з акруг-
лым, прыемным, 
с і м п а т ы ч н ы м 
тварам,  бла-
кітнымі вачы-
ма, стройнага, 
хоць і не моцна-
га целаскладу. 
Была сур’ёзная, 
хутчэй суровая, 
чым простая ў 
а б ы х о д ж а н н і , 
малагаваркая, і 
сваім выглядам 
быццам патра-
бавала да сябе на-
лежных адносін і 
прыстойнасці. 
Ды ніхто ў лаге-
ры не дазволіў бы 
ў яе прысутнасці 
кінуць лішняе 
слова, жарт ці 

саграшыць… На ёй быў сурдут з чыр-
воным каўняром, а каля шыі карун-
кавы каўнерык, што вельмі ёй ішло. 
Невялікі мужчынскі ківер на галаве, 
валасы падрэзаныя, на поясе кінжал і 
невялікая шабля, сярэбраныя шпоры 
на боціках. Сціплая, без усялякай не-
натуральнай прэтэнзіі, яна строй-
на трымалася на кані... “

Генерал Адам Хлапоўскі прыняў 
Эмілію вельмі прыязна і, калі яна не 
пагадзілася вярнуцца дадому, каб “па-
чакаць там з надзеяй перамогу”, узяў 
у свой штаб. Нечуваная рэч – маладая 
жанчына была афіцыйна пастаўлена 
над  бывалымі салдатамі, прызнача-
на ганаровым камандзірам 1й роты 
25га лінейнага палка паўстанцкай 
арміі, ёй быў прысвоены чын капітана. 
Яна даслужыцца затым да камандзіра 
1й роты 1га палка літоўскай пяхоты. 

Бесперапынныя баі і новыя бітвы. 
І паўсюль яна, Эмілія Плятэр, 

паважаная байцамі дзяўчына, сімвал 
адданасці і мужнасці, непахіснай 
волі да свабоды. 19 чэрвеня Плятэр 
удзельнічае ў бітве пад Вільняй – 
гэта быў пік паўстання на тэрыторыі 
былога Вялікага княства Літоўскага. 
Задача перад аб’яднанымі сіламі 
паўстанцаў ставілася вядомая: ава-
лодаць сталіцай ВКЛ. Аднак  узяць 
горад не ўдалося. Сюды былі сцягну-
тыя значныя злучэнні рускіх войскаў, 
узмоцненыя баявымі гарматамі. 
Паўстанцы панеслі вялікія страты і 
вымушаныя былі адступаць на захад. 
Гэта паражэнне азнаменавала пера-
лом у ходзе ўсяго паўстання і вызва-
ленчай барацьбы 183031 гг.

Эмілія Плятэр удзельнічае ва 
ўсіх асноўных бітвах. Пасля паразы 
пры ўзяцці Вільні і найцяжэйшага 
бою ля Шаўляя польская армія ака-
залася падзеленай на тры часткі. 
Генерал Хлапоўскі вырашае адвесці 
свой атрад у Прусію, каб уратавацца 
(потым ён будзе вымушаны ў Прусіі 
здаць зброю). Плятэр катэгарычна 
супраць: «Лепш вам было б памерці 
з гонарам, чым скончыць такой гань-
бай. Шчаслівай дарогі, генерал! Што 
тычыцца мяне, пакуль іскра жыцця 
будзе ў грудзях, буду змагацца за Ай-
чыну!»

Плятэр з аднадумцамі вырашае 
дабрацца да Польшчы, каб пра-
цягнуць барацьбу, далучыцца да 
паўстанцаў. На гэтым шляху, вымуша-
ная прабірацца тайком праз усю Літву 
і начаваць як прыдзецца, дзяўчына 
моцна прастуджваецца. Знясіленая, 
яна губляе разпораз прытомнасць, 
і сябры пакідаюць яе ў сялянскай 
хаце, адкуль Эмілію забіраюць да сябе 
шляхцічы Абламовічы. Яе апякаюць, 
лекуюць, яна пэўны час жыве там як 
настаўніца дзяцей гаспадароў.

Пра тое, што паўстанне канчат-
кова разгромлена, Эмілія даведала-
ся толькі ў канцы кастрычніка (ад яе 
гэтую навіну ўсяляк хавалі). Вестка 
падкасіла і без таго кволае здароўе: 
зацяжная прастуда і нервовы стрэс 
сур’ёзна падарвалі яе сэрца. Хвароба  
пачынае імкліва развівацца, і праз 
два месяцы ва ўзросце 25 гадоў Эмілія 
Плятэр памірае...

Але яшчэ некалькі гадоў пасля 
яе смерці расійскія жандары чуйна 
рэагавалі на чуткі аб быццам бы яе 
вяртанні і шукалі неабвержныя до-
казы смерці гераіні, бо сапраўды 
вельмі баяліся палымянай патрыёткі. 
Царскімі ўладамі графіня Эмілія 

Вобраз Эміліі Плятэр, створаны падчас пленэру беларускіх 
мастакоў, 2011. Мастацкая галерэя г. Полацка
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Плятэр была пасмяротна прылічана 
да 2га разраду дзяржаўных 
злачынцаў, яе маёнткі і маёмасць 
былі канфіскаваныя. Аднак самае ба-
лючае, што зніклі ўсе яе літаратурныя 
нататкі.

Паэтка і фалькларыстка

Эмілія Плятэр вядомая на-
шчадкам як адна з першых 

збіральніц беларускіх народных 
песень, прымавак і галашэнняў на 
Віцебшчыне. Усебакова адукаваная, 
эрудзіраваная, Эмілія таксама вы-
значалася музычнымі здольнасцямі. 
Яна апрацоўвала і выконвала на 
фартэпіяна народныя мелодыі, за-
хаплялася народнай харэаграфіяй, 
пісала вершы, стылізаваныя пад 
беларускі фальклор, выказвала ў 
сваіх сачыненнях любоў да народ-
ных паданняў. Асабліва ёй быў цікавы 
такі самабытны жанр, як галашэнні – 
памінальныя, вясельныя, каляндар-
ныя і іншыя. Іх выкананне – мастац-
кае ўвасабленне ўнутранага стану і 
думак чалавека ў хвіліны трыумфу 
або адчаю.

Кіруючыся ідэямі філаматаў і 
філарэтаў, юная графіня Плятэр спра-
бавала прысвяціць жыццё вывучэнню 

і прасоўванню культуры свайго наро-
да. Яна збірала беларускі фальклор, 
запісвала паданні і песні, вучылася 
танцаваць «простыя» танцы. Ёсць 
сведчанні, што Эмілія памайстэрску 
выконвала пад дуду «Лепятуху». 

Вядомы рэвалюцыйны ссыль-
ны, даследчык Сібіры і мемуарыст 
Максіміліян Восіпавіч Маркс, з маці 
якога сябравала і часта гасцявала ў 
яе доме ў Віцебску Эмілія Плятэр, 
назваў яе прадвесніцай нацыяналь-
нага Адраджэння ХІХ стагоддзя. 
Ён так пісаў пра Плятэр: «Першая 
яна – напэўна ж, я не памыляюся – 
з запалам, уласцівым адчувальным 
і высакародным сэрцам, аддалася 
душою беларускаму люду, вывучала 
яго бяду і спачувала ёй, імкнучыся 
па магчымасці аблегчыць яе; збірала 
і спявала яго песні, шчодра плаціла 
за іх дастаўку і спрабавала пяро ў 
іх наследаванні... ». На жаль, згінулі 
дзесьці ў нетрах архіваў жандармерыі 
шматлікія фальклорныя нататкі і 
рукапісы з уласнымі вершамі графіні 
Плятэр. Засталіся ў запісе толькі два 
радкі з народнага галашэння, якое, па 
ўспамінах сучаснікаў, Плятэр выкон-
вала вельмі кранальна, шчыра:

Авой, авой, дзяцюк ты мой!
Ня на радасьць,
ня на шчасьце ты радзiўся…

Пра мужную літвінку Эмілію 
Плятэр, найперш дзякую-

чы паэту Адаму Міцкевічу, слава 
разнеслася на ўвесь свет: памяці 
юнай графіні ён прысвяціў верш
кантату «Смерць палкоўніка». 
У сваіх творах апелі Дзевувоіна 
паэты Францыі, Англіі, Польшчы, 
Германіі, Італіі. Пра “беларускую 
Жанну д’Арк”  у 30я гады ХІХ ста-
годдзя ставілася п’еса ў Парыжы. 
Наогул, у Францыі ёй прысвяцілі 
некалькі кніг і літаграфій.

Сваёй нацыянальнай гераіняй 
лічаць Эмілію Плятэр Латвія і 
Літва, таму што нарадзілася яна 
ў Вільні, а дзяцінства і юнацтва 
правяла ў радавой сядзібе каля 
Дзінабурга (Даўгаўпілса). Выдат-
ны беларускі мастак Напалеон Орда 
пакінуў нам малюнак тагачаснага 
маёнтка Лікснэ. 

У Польшчы памяць Эміліі 
Плятэр ушаноўваецца найбольш 
яскрава. У Варшаве яе імя носіць 
адна з цэнтральных вуліц, ёсць 
шматлікія помнікі. Яе партрэты
выявы шматкроць з’яўляліся на 
польскіх банкнотах і манетах, а так-
сама на розных медалях. У яе гонар 
называюцца навучальныя ўстановы 
і нават зоркі. Нядаўна натуралістамі 
Польшчы быў выведзены пяшчот-
ны павойнік Emilia Plater: светла
блакітныя кветкі люціка з чатырма 
раскрытымі вонкі пялёсткамі смела 
пазіраюць у вольнае чыстае неба.

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

41



42  

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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У З О Р  Д Л Я  В Ы Ш И В К И  « Р Я Б И Н А »

 DMC

Размер вышитой картины  
при стандартной канве  

14 кл. на дюйм – 18×23,5 см.

Приглашение на чашку 
чая никогда не означа-

ет просто чай. Это всегда 
душевный разговор в при-
ятной обстановке. Чтобы 
создать эту атмосферу и 
сделать встречу с друзья-
ми и родными незабывае-
мой, нужно заранее проду-
мать сервировку чайного 
стола. 

Особую душевность 
чаепитию создаёт декор, 
выполненный самой хозяй-
кой: вышитые или вязаные 
салфетки, банты по краям 
скатерти, цветочные ком-
позиции, свечи. Здесь всё во 
власти нашей фантазии!
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Анастасия 

БАГРЕЦОВА
Если у вас возникли 
вопросы, а также 
предложения 
и идеи, пишите 

на почту 
luanni@mail.ru

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Я

1-й ряд: (4 лицевые; 4 изнаночные) 
× 7 раз

2-4-й ряд: по узору

5-й ряд: 1 изнаночная; (4 лицевые; 
4 изнаночные) × 6 раз; 4 лицевые; 
3 изнаночные

6-8-й ряд: по узору

9-й ряд: 2 изнаночные; (4 лицевые; 
4 изнаночные) × 6 раз; 4 лицевые 
2 изнаночные

10-12-й ряд: по узору

Уютной вам осени
Для работы нам понадобится:
шерстяная пряжа 
КАШМИРА АЛИЗЕ (100 г 300 м)

спицы № 3

крючок № 3.

Набираем 58 петель: 56 петель для узора и 2 кромочных. Вяжем 10 рядов 
резинки 2×2 (2 лицевые; 2 изнаночные). Далее вяжем резинку 4×4 со 
смещением влево через 4 ряда, как описано ниже (в раппорте кромоч-

ные петли не учитываются).
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13-й ряд: 3 изнаночные; (4 лицевые; 
4 изнаночные) × 6 раз; 4 лицевые; 
1 изнаночная

14-16-й ряд: по узору

17-й ряд: (4 изнаночные; 4 лицевые) 
× 7 раз

18-20-й ряд: по узору

21-й ряд: 1 лицевая; (4 изнаночные; 
4 лицевые) × 6 раз; 4 изнаночные; 
3 лицевые

22-24-й ряд: по узору

Далее по аналогии вяжем носок до 
нужной длины.

Формируем мысок: 
Лицевой ряд: все четверки изнаноч-
ных петель провязываем по 2 вместе 
= 42 петли
Изнаночный ряд: по узору
Лицевой ряд: все лицевые петли про-
вязываем по 2 вместе = 28 петель
Изнаночный ряд: по узору
Лицевой ряд: все изнаночные  петли 
провязываем по 2 вместе = 21 петля
Изнаночный ряд: по узору
Лицевой ряд: все лицевые   петли про-
вязываем по 2 вместе = 14 петель
Изнаночный ряд: по узору
Лицевой ряд: все петли провязываем 
лицевыми по 2 вместе (лицевая + из-
наночная) = 7 петель
Изнаночный ряд: все петли провя-
зываем изнаночными по 2 вместе = 
4 петли
Лицевой ряд: все петли провязываем 
лицевыми по 2 вместе = 2 петли
Изнаночный ряд: все петли провя-
зываем изнаночными по 2 вместе = 
1 петля

Оставшуюся 1 петлю провязываем 
вместе с 2мя кромочными. Мысок готов.

Затем с помощью крючка сшива-
ем края. Носочек готов!

Носочки можно сделать полосаты-
ми, используя пряжу разных цветов. 
Можно связать гольфы или гетры, про-
дев через верхнюю резинку шнурок 
для лучшей фиксации гетры на ноге. 

На улице осень — и сыро, и слякоть, и дождь… 
В такие минуты нам очень не хватает тепла. Предлагаем 

связать уютные теплые носочки – самый простой 
и быстрый способ: на двух спицах без пятки! 
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Перга,
или «пчелиный хлеб»

Д е л о в о й  б л о к н о т

Данный продукт обладает особыми целеб-
ными свойствами. Его изготавливают пчёлы 

из цветочной пыльцы для выкармливания 
расплода (потомства) в весенний период.

Во время приготовления «пчелиного хлеба» 
происходит проращивание пыльцы и обра-
зование витамина Е – этот процесс в лабо-

раторных условиях воспроизвести не могут до сих 
пор. Таким образом, пчёлы получают исключитель-
ный по своей биологической ценности корм: по-
едая его, личинки насекомых буквально за 3 суток 
увеличивают свою массу в 1500 раз!

В зависимости от способа получения различают 
3 вида «пчелиного хлеба»:

1) в сотах – наиболее натуральный, посколь-
ку в таком виде он находится в улье. Концентра-
ция «пчелиного хлеба» в этом случае составляет 
5060%. Одним из недостатков является высокая 
подверженность плесени (в продукте присутствуют 
остатки коконов и влага);

2) перговая паста  перемолотые соты с пер-
гой и содержанием меда до 30%. Концентрация 
перги составляет примерно 3040%. Паста хорошо 
хранится, но точное содержание «пчелиного хлеба» 
в ней определить проблематично;

3) чистая перга – гранулы, извлечённые из 
сот и высушенные. Вид представляет собой чистый 
продукт, он хорошо хранится и не содержит посто-
ронних примесей.

Чем полезен «пчелиный хлеб»?
В медицине пчелиная перга используется при 

лечении целого ряда патологических состояний. 
Перга содержит 16 аминокислот (аспарагино-

вую, глютаминовую, лейцин, изолейцин, тирозин, 
глицин и др); 13 жирных кислот (Омега3, Омега6, 
пальмитиновую, олеиновую, миристиновую и др.); 
витамины Е, С, D, К, Р, В1, В2; минералы железо, 
йод, кобальт, калий, магний, цинк, фосфор, марга-
нец, медь, хром; глюкозу и фруктозу; каротиноиды; 
гормоноподобные вещества; ферменты.

Перга оказывает всестороннее 
благоприятное воздействие на организм:
  повышает иммунитет, снимает воспаления, унич-

тожает вредоносные микроорганизмы;
  ускоряет метаболизм, восстанавливает энергоба-

ланс, тонизирует и стимулирует мозговое крово
обращение, нормализует работу нервной системы;

  регулирует уровень холестерина и сахара;
  оптимизирует гормональный фон и баланс эн-

докринной системы;
  улучшает репродуктивную функцию мужчин и 

женщин;
  ускоряет регенерацию клеток и анаболизм, за-

медляет процесс старения организма;
  предотвращает образование опухолей;
  оказывает антигистаминное действие; улучшает 

пищеварение.
Немаловажным достоинством «пчелиного 

хлеба» является его способность реже, чем другие 
продукты пчеловодства, вызывать аллергию. По-
этому пергу можно употреблять как взрослым, так 
и детям.

Правильное употребление – 
важный фактор! 

Лучше всего принимать пергу месячными 
курсами с перерывом 1–4 недели. Хороший 
результат даёт перга, если просто её расса-

сывать: гранулы положить в рот и ждать, когда они 
растворятся. Заливать продукт кипятком, запивать 
горячим чаем пчеловоды и медики не советуют. 
Если перга используется для лечения уже имею-
щихся заболеваний, доза подбирается индивиду-
ально после консультации с врачом.

Перга, учитывая высокое содержание витами-
нов Е и С, рибофлавина, фолиевой кислоты, рети-
нола, является прекрасным косметическим сред-
ством, обладающим омолаживающим эффектом, 
способствует поддержанию здоровья кожи и волос, 
в том числе в составе масок. 

Противопоказания. С осторожностью следует 
применять людям с онкологическими патологи-
ями, миомой матки, базедовой болезнью, повы-
шенной возбудимостью, а также индивидуальной 
непереносимостью продуктов пчеловодства. 

По информации ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья»
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Валентина БЫСТРИМОВИЧ
Фото автора

В Дубае родилась моя внучка, 
и я впервые лечу в Объединён-

ные Арабские Эмираты. 
Жду чего-то восточного, 

сказочного. И вот в салоне 
зазвучала молитва, под крылом 
засияли огни, самолёт пошёл 

на посадку…

Пограничный контроль, ска-
нирование глаз и таможня. 
Сканирование глаз уязвляет: 

проверяют на принадлежность к кри-
миналу, не путана ли я. Меня встре-
чает зять Пётр, он немец, работает в 
ОАЭ по контракту. Работу он нашёл 
быстро – мужчина, уроженец Герма-
нии, дипломированный специалист. 
Алеся устроилась на работу только 
через год, разослав за это время 360 
резюме: она тоже дипломированный 
специалист, но женщина, и, к тому 
же, русская… 

Первые впечатления

Опалённый дневной жарой 
город остывал после захода 
солнца. Внучка Эди уже спа-

ла, а дочка ждала нас. Посмотрела я 
на неё, и сердце сжалось – такая она 
уставшая! Жара, маленький ребёнок, 
надо в магазин, в аптеку, да ещё и с 
работы поручения – проект должен 
продвигаться, а декретный отпуск 
здесь три месяца.

Пётр работает в АбуДаби, это 
200 км через пустыню на работу, а 
вечером столько же обратно. В чу-
жой стране всегда всё чужое: язык, 
устои, нравы, законы, вера, да и сама 
земля, по которой ходишь. Здесь даже 
солнце встаёт не изза горизонта, оно 
появляется из марева.

Ночью не могла уснуть, голова 
кругом от впечатлений и волнений. 
Небоскрёбы, пустыня, ребёнок… Из 
окна вижу месяц – он не такой, как 
на иллюстрациях в книге восточных 
сказок, здесь месяц как бы лежит, и 
оба конца его обращены к небу. 

Смотрю в открытое окно на месяц 
и слушаю голос имама: «Алааааа…» 
Протяжно и печально поёт молитву 

В земном
  раю

В К У С  Ж И З Н И
П У Т Е Ш Е С Т В И Я
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красивый мужской голос. Все спят: 
люди, птицы. Только тревожащее и 
зовущее душу «Алааааа...» плывёт 
над городом и затихает в пустыне. 
Имам поёт каждые четыре часа, и я 
думаю, как повезло тем, кто живёт 
на территории, где у имама хороший 
голос. 

Её величество нефть

Нефть сделала этот край неимо-
верно богатым. «Чёрное» зо-
лото, жёлтое, белое, красное – 

всего вдоволь, и тщеславие толкает 
людей искать способы выделиться. 
Богатству нужна слава! Всё нацеле-
но на «самоесамое». Самая высокая 
башня (Халифа), самые высокие по-
ющие фонтаны, самый большой ип-
подром, машины, сделанные по ин-
дивидуальному заказу, рукотворные 
озёра и отсыпанные в море острова
пальмы… На многих машинах уста-
новлены портреты шейхов. Народ 
любит своих шейхов. 

Наутро я проехала по центральной 
улице островапальмы Джумейра. 
На многие участки проезд закрыт – 
территория частной собственности, 
элитное жилье. Для жителей остро-
ва возникла проблема, которой при 
строи тельстве не предвидели. Вода 
в проливах между ветвями застаи-
вается и… неприятный запах. Сейчас 
разрабатывается проект вентиляции 
этих улиц.

Пустыня утомила людей своим 
однообразием: бежевожёлтый пе-
сок, барханы, даже животные беже-
вожёлтого окраса. И люди вносят 
разнообразие в свой мир, строят небо-
скрёбы, молы, крытый горный курорт 
со снегом… Не знаю, какие здесь нор-
мы пожарных разрывов между строе-
ниями, но от действующих у нас они 
сильно отличаются. Хотя в кварти-
рах повсюду установлены пожарные 
извещатели, и, если у кого на кухне 
чтолибо пригорит, сигнал эвакуации 
ревёт на весь дом, и жильцы выходят.

Небоскрёбы не имеют номеров – 
им даются имена: Mosela, Tonato... Их 
имена не имеют отношения к застрой-
щику или к жильцам. Таксистам здесь 
проблемно найти нужный адрес.

Земной рай

Утром иду к озеру, со мной в 
колясочке – малютка Эди. Хо-
чется живого ветерка после ис-

сушенного кондиционерами воздуха. 
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В руке полотенце, чтобы вытирать пот 
с лица. Двадцать минут прогулки, и 
по спине побежали ручейки. За время 
прогулки теряю 400 грамм веса.

Озёра здесь большие и рукотвор-
ные – ни подходить к ним, ни купать-
ся нельзя. По утрам у озера встречаю 
двух иранцев. Если рядом никого, они 
здороваются, улыбаются, машут ре-
бёночку: «Хай!» Но когда с другими 
вместе — женщину (меня) в упор не 
видят. 

«Земной рай!» – восклицают ту-
ристы, приехав в Дубай. «Земной 
рай», – подумала я, увидев небоскрё-
бы и улицы, утопающие в цветах. 
Друзья в Минске говорили: «Там 
красят песок вдоль дорог в зелёный 
цвет». Нет, трава настоящая, сочная, 
с мясистыми листочками. Под каж-
дое деревце и кустик подаётся вода, 
поливочные шланги есть на газонах 
через каждые 3040 см. 

Специалистам здесь платят хо-
рошо, но каждая рабочая минута их 
под строгим учётом. В офисе есть спе-
циальный работник, который точит 
карандаши или подаёт кофе специ-
алистам, чтобы они не отвлекались от 
работы. Его зарплата в разы меньше. 
Налогов нет.

Восточные женщины

Пётр указал мне на две совер-
шенно одинаковые виллы: 
«Это виллы двух жён одного 

мужчины». «А если восемь одинако-
вых домов?» – спрашиваю я. «Значит, 
у двух братьев по четыре жены?» – 
смеётся Пётр. 

Четыре – это максимально разре-
шённое количество жён при условии, 
что все предыдущие жёны выразили 
согласие принять в свою семью сле-
дующую жену. И ещё условие: муж-
чина должен быть в состоянии обес
печивать всех четырёх. Жёны живут 
в разных домах, но если одна посчи-
тает, что муж её обделяет, она может 
подать на мужа в суд. По правилам 
Корана, мужчина должен одинаково 
относиться ко всем своим жёнам, всех 
содержать равно.

Шопинг – одно из любимых раз-
влечений арабок. Изпод чёрной чад
ры блестят золотистые босоножки на 
каблуках, глазки густо подведены, 
тени яркие. Женщины занимают-
ся собой обстоятельно. На каждом 
углу – салон красоты, арабки в них 
частые гостьи. Коррекция бровей, 
эпиляция, маникюр, педикюр... 

Раздва – и нить, искусно натянутая 
на пальцы филиппинки, придаст бро-
вям идеальную форму. 

Для арабок в салонах отдельные 
залы. Они делают эпиляцию на всём 
теле. Косметические кабинеты, мас-
сажные… В удобном кресле им делают 
несколько процедур одновременно: 
педикюр, маникюр и массаж плеч. По 
утрам две молодые арабки в чадре и 

кроссовках спортивной ходьбой наво-
рачивают круги вокруг озера, одна из 
них беременная. Врачи рекомендуют 
беременным ходить как можно боль-
ше, особенно в последние месяцы. 

Согласно закону, если незамуж-
няя женщина родит ребёнка, она от-
правится в тюремное заключение… 
Стриптизклубы и бары здесь запре-
щены законом. 

Специалистам здесь платят хорошо, но 
каждая рабочая минута их под строгим 

учётом. В офисе есть специальный работник, 
который точит карандаши или подаёт кофе 
специалистам, чтобы они не отвлекались 
от работы. 
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Недавно женщиныарабки полу-
чили разрешение водить машину. 
Но машина должна быть всегда за-
правлена, за остановку изза того, что 
закончился бензин, – штраф.

В кафе внимание привлёк свар-
ливый голос женщины в чадре, она 
чтото требовательно доказывала 
мужу. У покорной жены такого тона 
не бывает. 

В газете както была статья о мо-
лодой паре из Англии. О том, что эта 
пара живёт в гражданском браке, по-
лиции сообщила женщина, которая 
у них убирала в квартире. Пару по-
садили в тюрьму и выпустили через 
полгода по просьбе посольства, под 
гарантию, что они оформят брак, вер-
нувшись в свою страну. 

Дети

В магазине к нам – неожиданно 
для меня – бросилась женщи-
на в возрасте и стала целовать 

внучке руки. Я испугалась, спиртовой 
салфеткой стала протирать малыш-
ку: вдруг женщина больна, а Эди 
ведь маленькая совсем. Дочь попро-
сила делать это незаметно, чтобы не 
оскорбить женщину. Такое по-
ведение по отношению к 
детям здесь норма.

Както я сидела на 
скамеечке с Эди на 
руках. Напротив две 
арабки с любопыт-
ством рассматрива-
ли меня и ребёнка. 
«Блю айз!» – шеп-
тались они, удивля-
ясь голубым глазам. 
Потом женщина по-
старше поцеловала ручку 
Эди и спросила меня: «Это ваша 
дочь?» Я ответила, что я бабушка. Ин-
терес ко мне тут же пропал. Это уже 
второй случай, когда мне на шестом 
десятке задают подобный вопрос. 
Видимо, здесь рожают и в пожилом 
возрасте. 

Утром мы ехали в ясли на маши-
не, в соседнем ряду двигался автобус. 
В нём практически все мужчиныин-
дусы спали, положив голову на руки 
на спинке переднего сиденья. Эди ка-
призничала, я её отвлекала: «Смотри, 
вот автобус – помаши ручкой автобу-
су!» Эди стала махать ручкой. К мое-
му удивлению, все мужчины дружно 
подняли головы и стали махать ре-
бёнку, белозубые улыбки осветили их 
смуглые лица.

Ясельки

На 18 детей в группе 5 воспитателей. Каждые три месяца ясельки за-
крываются на две недели на профилактику и переподготовку вос-
питателей. На потолке в игровой комнате висят гирлянды, бусы, 

игрушечные бабочки и пчёлки. А во двор приводят животных: козлят, 
кроликов и т. д., чтобы дети их погладили, побыли с ними. Если ребёнок 
имеет контакт с животными, он вырастает более добрым. Спят дети под 
классическую музыку. 

Интересен урок музыки в ясельках. Деток везут, ведут, несут в зал и 
усаживают по кругу вдоль стен за барабаны. Маленьких деток, которые ещё 
не сидят, воспитатели берут на руки. Перед ними тоже барабаны. В центре 
зала высокий негр выбивал дробь на нескольких барабанах одновременно, 
при этом пританцовывал. Детки в ритм вторили на своих барабанах. В конце 
урока детки танцевали в центре круга под бой барабанов. 

В ясельках с 3х месяцев учат: произносить буквы, слова, названия цве-
тов, рисовать и… вежливости. С детьми разговаривают уважительно, для 
них поют и танцуют. 
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Старый город

У старого города в Дубае свой 
шарм, запах специй, благо-
воний... Вдоль улиц теснятся 

магазинчики, в них нет кондицио-
неров, двери открыты настежь. Там 
радостно встретят, предложат сок или 
воду. Народа много, даже в полдень, 
а проспекты высотной застройки без-
людны. На магазине тканей реклама: 
«Из чёрного выбери чёрное». 

Пятизвёздочные отели и дворцы 
удивляют роскошью. Даже стулья по-
золоченные. Кофе и пирожные там 
посыпают тоненькой стружкой су-
сального золота: считается, есть зо-
лото полезно. Мой русский наряд вы-
зывал у работников отеля почтение. 
Слово «русский» здесь ассоциируется 
со словом «деньги».

Рамадан

С наступлением Рамадана (ме-
сяц Большого поста) количе-
ство людей в общественных 

местах в дневное время уменьшает-
ся. Рестораны открываются после 
захода солнца. Пообедать туристам 
можно только в отелях. Верующим 
запрещено: есть, пить, курить, иметь 
интимную близость в дневное время. 
Даже слюну нельзя глотать, её нужно 
сплевывать. 

В Коране о посте говорится: «Ешь-
те и пейте, пока нельзя будет отличить 
белую нитку от черной, до рассвета, 
потом снова поститесь до ночи».  

В обед покупаю себе сыр, перед 
покупкой разрешается пробовать. 
Взяла кусочек для пробы, и тут же 
на меня устремилось несколько пар 
осуждающих и враждебных взглядов. 
Алеся шепнула: «Не делай этого, ты 
оскорбишь присутствующих». Поло-
жила сыр на место. 

Мы видели, как у дороги сидело 
около сотни индусов в ожидании за-
хода солнца, перед ними на салфетках 
была еда. Богоугодным делом счита-
ется собираться для совместного Иф-
тара (вечернего приёма пищи в месяц 
Рамадан). Разговляться по Сунне на-
чинают после захода солнца фини-
ками или водой, а потом переходят к 
другим блюдам. 

С заходом солнца в некото-
рых местах Дубая полиция раз-
дает желающим бесплатную еду. 
В пост сокращается рабочий день, 
но это не распространяется на 
иноверцев.

Шопинг – одно из любимых развлечений 
арабок. Из-под чёрной чадры блестят 

золотистые босоножки на каблуках, глазки 
густо подведены, тени яркие. Женщины 
занимаются собой обстоятельно. На каждом 
углу – салон красоты, арабки в них частые 
гостьи. Коррекция бровей, эпиляция, маникюр, 
педикюр... Для арабок в салонах отдельные 
залы. Они делают эпиляцию на всём теле. 
Косметические кабинеты, массажные… 
В удобном кресле им делают несколько 
процедур одновременно.
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Землячки

Возвращаюсь домой. В аэропор-
ту слышу разговор трёх рус-
ских девушек: «Так улетать не 

хочется! Обожаю эту страну. Будь что 
будет, давайте останемся!» Озорство 
побеждает логику, и девчонки тащат 
сумки обратно. Спешу остановить. 
Прошу перевести мой разговор с по-
граничником. Спрашиваю: «Что вам 
понравилось? Жара?»

«Ну и что, что жара?! – смеётся 
блондинка. – Везде кондиционеры, 
чистота, люди милые, мужчины кра-
сивые, море, пальмы… Воровства нет». 

Пытаюсь отговорить: «Пальмы – 
засохнут, если пару дней не полить. 
Газоны постоянно убирают и пропа-
лывают. В мусорных урнах на улице 
меняют мешки и сбрызгивают их ос-
вежителем воздуха, вытирают пыль 
со скамеечек и даже с ограждения 
озера. Это делают приехавшие зара-
ботать иностранцы. Мы тоже здесь 
иностранцы. От постоянного нахож-
дения в помещении с кондиционе-
рами сохнет кожа, глаза приходится 
увлажнять специальными каплями, 
появляется кашель. Не воруют, но мо-
гут обчистить до нитки. Работодатель 
может забрать все деньги со счёта ра-
ботника, которые тот заработал, и это 
по закону. 

При аренде жилья оплата за год 
вперёд. Хозяин ли вам его сдаёт – не 
узнать. Информация о частной соб-
ственности разглашению не подлежит. 
Наследство в этой стране иностранцу 
можно получить только через суд с 
административными органами. А де-
лопроизводство в судах на арабском…»

Девушки смотрят недоверчиво. 
Спрашиваю: «Вы понимаете, что эми-
рат – это частная собственность? Вы 
не имеете здесь никаких прав». Под 
чужим солнцем, на чужой земле хо-
рошо отдыхать, но жить плохо. 
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Што варта пачытаць
Сара ЛУНДБЕРГ. Птушка ўва мне ляціць, куды захоча. Выда
вецтва KOSKA, Мінск, 2019. 

Гэтая кніга выйшла ў Швецыі і адразу ж заваявала ў сябе на радзіме 
шырокае прызнанне. У Беларусі яна з’явілася дзякуючы перакладу 

са шведскай мовы Надзі Кандрусевіч. Дзяўчынка Бэрта жыве на хутары 
з бацькам, хворай на сухоты маці, дзвюма сёстрамі і маленькім братам. 
Яна лепіць з блакітнай гліны птушак і дорыць іх маці з надзеяй, што 
тая вылечыцца. Дзяўчынка вымушана рабіць шмат цяжкай працы па 
гаспадарцы, але мары яе далёка. «Думаю, калі б я была птушкай, то 
змагла б паляцець. З нашай вёскі. Да іншага жыцця. Туды, дзе я была 
б той, кім я ёсць. Дзе ніхто не крычыць на мяне і не лічыць нязграбнай 
дзівачкай». 

Больш за ўсё ў жыцці Бэрта любіць маляваць. Але настаўнік у шко-
ле вучыць дзяцей маляваць так, «як трэба». Праўда, брат маці Бэрты, 
дзядзька Юхан, малюе карціны, але... «Мастак – не сапраўдная праца. Не 
прафесія. Асабліва для дзяўчынкі. Прынамсі, так лічыць тата». Тата хоча, 
каб Бэрта і яе сёстры сталі хатнімі гаспадынямі. «Бо так заўжды было». 
Бэрта ж хоча толькі аднаго: стаць мастачкай. У вольную хвіліну яна раз-
глядвае рэпрадукцыю карціны Мікеланджэла. «Калі ўважліва ўгледзецца 
ў малюнак Мікеланджэла, то можна ўбачыць схаваную за спінай Бога Еву. 
Яна нібы чакае сваёй чаргі. Быцця. Жыцця. Увагі». У рэшце рэшт Бэрце 
ўдаецца дамагчыся свайго, бацька адпускае яе вучыцца ў горад. «Мне 
страшна. Я баюся. Але ў мяне ўсё атрымаецца. Ува мне жыве птушка, 
якая ляціць, куды захоча». 

Прататыпам галоўнай гераіні стала шведская мастачка Бэрта Хансан, 
чые пратэсты супраць сацыяльных клішэ, якія прадпісвалі дзяўчынцы ў 
Швецыі ў першай палове ХХ стагоддзя быць хатняй гаспадыняй і заста-
вацца дома, скончыліся перамогай. Яе шлях да прафесіі быў цяжкі, але 
наперад Бэрту вяло адчуванне, што дзесьці ёсць іншае жыццё, яе ўласнае. 
І ёй удалося рэалізаваць свой мастацкі талент. У 1943 годзе ў Бэрты Хансан 
прайшла першая выстава ў Стакгольме. Проста і зразумела, з дапамогай 
цудоўных ілюстрацый кніга тлумачыць, як важна ўмець настойваць на 
сваіх жаданнях, нават калі ўсе блізкія супраць цябе. Яна будзе карысная 
дзецям і дарослым, бо праблемы, якія хвалююць маленькую Бэрту, сустра-
каюцца ў жыцці людзей любога ўзросту. І хоць гэта няпростае чытанне, 
бо тут гаворыцца і пра хваробы, і пра смерць (у маленькай Бэрты памірае 
маці), усё ж такі ўражанне кніга пакідае светлае. Сярод перакладных 
дзіцячых кніг, якіх апошнім часам нямала выходзіць у беларускіх вы-
давецтвах, гэтая, бадай, адна з самых цікавых і жыццесцвярджальных, 

напісаная без ані най-
меншай саладжавасці. 
Вельмі важна і тое, што 
кніга дае новую ролевую 
мадэль для дзяўчатак: 
маленькая Бэрта марыць 
не пра шыкоўную сукен-
ку і туфлі на абцасах, не 
пра шлюб з прынцам, а 
пра самарэалізацыю ў 
прафесіі. Між іншым, у 
Беларусі ёсць свая па-
добная гісторыя: Надзю 
Хадасевіч з Зембіна, што 
на Барысаўшчыне, любоў 
да малявання прывяла ў 
Парыж, дзе яна стала вя-
домай мастачкай Надзеяй 
ХадасевічЛежэ.   

Алена БРАВА
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Наши мамы – это мы, какими 
станем через четверть века. По-

жалуй, об этом ещё и не задумыва-
емся, потому что «рано». А сколько 
лет вашей маме – 50, 55, 60? Она уже 
не та молодая и сильная красавица, 
которая не замечает усталости в своих 
вечных заботах и хлопотах. Это ещё 
не старость – ещё не один десяток лет 
жизни впереди. И в наших силах сде-
лать так, чтобы эти годы были счаст-
ливыми и здоровыми.

Главное – знать секреты молодости. 
Ведь возраст женщины – понятие от-
носительное. Современная медицина 
позволяет справиться со всеми неприят-
ностями, которые врачи называют кли-
мактерическими симптомами и послед-
ствиями климакса, сохранить бодрость 
и активность женщины после 50 лет. 
Хотя здоровье женщины в этот период 
очень уязвимо. Женский организм в пе-
риод менопаузы приступает к активной 
перестройке – меняется гормональный 
фон. Яичники перестают вырабатывать 
достаточное количество самых важных 
женских гормонов – эстрогенов. А от их 
уровня в организме женщины зависит 
работа многих органов и систем.

Подарите
вниманиемаме

Мамы для детей стареют незаметно, особенно если дети 

живут рядом. Мы по-прежнему уверены, что наша мама 

может всё: на ней внуки, квартира и грядки на даче. 

А мы заняты работой, карьерой и проблемами 

личностного роста. Нам некогда присмотреться к маме, 

которая освобождает нас от бытовых забот... 
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Эти гормоны «охраняют» стенки ар-
терий от атеросклеротических бля-
шек, поддерживают их тонус и эла-
стичность. Именно поэтому женщины 
в репродуктивном возрасте страдают 
от сердечнососудистых заболеваний 
в 6 раз реже, чем мужчины. Но вот 
наступает коварный климакс – уро-
вень эстрогенов падает, вместе с ним 
снижаются и защитные способности 
организма. 

Здоровье женщины после 60 лет 
особенно уязвимо. Сердце лишается 
надёжной гормональной защиты. 
Риск возникновения сердечнососу-
дистых заболеваний – атеросклероза 
и, как следствие, ишемической бо-
лезни сердца и инфаркта миокарда 
у женщин после 60ти возрастает в 
3 раза. Эти недуги сегодня – главная 
причина смертности. Уговорите маму 
перейти на пищу с низким содержа-
нием холестерина (без шкварок, жир-
ной свинины), а главное – оберегайте 
мамино сердце от лишних пережи-
ваний, ваших семейных скандалов и 
неприятностей с внуками. 

И последнее. Пусть ваша мама 
останется красавицей до глубокой 
старости. С возрастом кожа сильно 
истончается, снижается её упругость, 
теряется эластичность. У большин-
ства женщин уже к 50 годам дефор-
мируются веки, изменяется овал 
лица, резче проявляются носогубные 
складки, углубляются мелкие морщи-
ны. В возрасте около 60 лет процесс 
увядания кожи усиливается. С этого 
момента (после медицинского обсле-
дования и рекомендаций врача) мож-
но начинать гормонозаместительную 

терапию и использовать косметиче-
ские средства против старения кожи. 
Волшебных кремов не существует, но 
комплекс процедур плюс гормоноза-
местительная терапия с подобранным 
специалистом косметологическим 
уходом – всё это способно замедлить 
процесс старения кожи.

Необходимо пить больше зелёного 
чая. В нём содержатся антиоксидан-
ты, которые нейтрализуют действие 
свободных радикалов и замедляют 
процесс старения. Лучшее средство 
против новых морщин – фруктовые 
маски. Фруктовые органические кис-
лоты действуют как лёгкий пилинг 
для кожи.

За упругость кожи отвечает колла-
ген. Он содержится в рыбных продук-
тах (лосось, сёмга), морской капусте и 
морском луке – они помогут восстано-
вить баланс коллагена в организме. 
Выработке коллагена организмом 
способствует витамин С, который 
содержится в апельсинах, лимонах, 
клубнике, малине, киви, шиповни-
ке. Специалисты рекомендуют также 
употреблять больше свежих овощей: 
капусты, моркови, помидоров, укро-
па, салата, петрушки.

Почаще радуйте маму, смейтесь 
вместе с ней и ищите позитив во всём. 
Положительные эмоции снижают со-
держание в крови кортизола (гормона 
стресса), повышенный уровень кото-
рого приводит к появлению морщин.

Мария МОРОЗ 
По информации 

ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии 

и общественного здоровья»

Будьте же внимательными в этот 
период к своей маме! Она вдруг нача-
ла чувствовать себя не так, как обычно, 
и порой ей кажется, что она начинает 
превращаться в развалину. Что и го-
ворить, психологическое состояние не 
самое радужное. Гормональная пере-
стройка даёт о себе знать повышенной 
потливостью, учащённым сердцебие-
нием, раздражительностью, нарушени-
ями сна и приливами. Кстати сказать, 
эти приливы для многих – самое непри-
ятное проявление климакса. Внезапные 
(а это именно так и бывает) приливы 
жара, нередко сопровождающиеся 
покраснением лица и испариной, осо-
бенно мучительны, когда происходят 
на людях. Женщина чувствует себя бес-
помощной и теряет уверенность в себе. 
Она перестает пить кофе и чай, потому 
что горячие напитки могут спровоциро-
вать приливы, начинает панически бо-
яться стрессовых ситуаций. При тяжё-
лом климаксе приливы могут случаться 
до 30 раз в сутки. Скорее всего, вы даже 
не догадываетесь о том, что вашей маме 
сейчас так тяжело. 

Мама теперь с грустью смотрит в 
зеркало. Изза недостатка эстрогенов 
в период менопаузы кожа истонча-
ется, иссушается. В результате появ-
ляются новые морщинки, цвет лица 
нездоровый. Биологические часы не 
остановить. Мама уже почти смири-
лась с тем, что кожа теряет эластич-
ность, приобретая вид сморщенного 
яблока, грудь обвисает, редеют воло-
сы… Но недостаток эстрогена прово-
цирует и более серьёзные нарушения 
здоровья. О них сейчас ваша мама, 
возможно, и не подозревает.

Эстрогены действуют на рецеп-
торы костной ткани и в сочетании с 
другими гормональными факторами 
влияют на её плотность и прочность. 
Кости начинают стремительно терять 
кальций и становятся более хрупки-
ми. Теперь маме нужно ходить осто-
рожно – ей никак нельзя падать из
за угрозы перелома костей. Поэтому 
сами предложите маме отказаться от 
высоких каблуков, а в гололёд носить 
только обувь с плоской ребристой по-
дошвой. Кроме того, возрастает риск 
перелома шейки бедра. Последствия 
этой травмы плачевны: лишь треть 
женщин могут оправиться после тако-
го перелома. Помните, что ваша мама 
уже в группе риска. 

Особые трудности в пожилом воз-
расте испытывает сердечнососудис
тая система. И дело опять в эстрогенах. 

В Беларуси 

ежегодно  

14 октября 

отмечается 

День матери

Важно
Вашей маме теперь нельзя носить в руках тяжести. Вы знаете, почему у пожилых людей 
деформируется осанка? Костная ткань разрушается, межпозвоночные диски уплощаются. 
Женщина после 50-ти теряет в среднем около 4 см роста. Если не хотите превратить маму в 
согбенную старушку, освободите её от закупок продуктов на базаре, не позволяйте ей таскать 
тяжёлые вёдра с ягодами и фруктами домой с дачи.
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Кратко и доступно о том, что 
важно знать, если вы или ваши 

близкие столкнулись с такой 
неприятностью, как недержание 

мочи.

Наш эксперт – директор медицинского 
центра «Гармония», врач акушер-гинеколог 
Елена ГЕРАСИМОВИЧ

Вопрос 1. Что такое недержание 
мочи? Если я засмеялась или чих
нула и непроизвольно выделилось 
немного мочи – это патология или 
норма? Если я ничего такого не 
чувствовала, однако при походе в 
туалет от нижнего белья идёт ха
рактерный запах мочи – это что, 
недержание? 

Милые женщины, запомните: 
это не норма, это повод обра-

титься к врачу акушеругинекологу. 
Давайте разберёмся, почему. 

Недержание мочи, которое по
научному называется инкотинен-
цией, – это состояние, при котором 
происходит неосознанное выделе-
ние мочи. Даже если это несколько 
капель. И даже если вы не заметили, 
как это произошло. 

Недержание мочи может застать 
женщину в любом возрасте. Чаще 
всего такое состояние может возник-
нуть у женщины в результате кли-
макса, когда под влиянием гормонов 
ткани органов малого таза начинают 
утрачивать свою эластичность. Так-
же инкотиненция может настигнуть 
женщину, готовящуюся стать мамой, 
когда плод уже подрос и давит на мо-
чевой пузырь. Либо у женщин после 
родов, когда растянуты мышцы вла-
галища. 

Само по себе недержание мочи 
бывает трёх видов. Самый распро-
странённый вид – стрессовый. О нём 
говорят тогда, когда позыва сходить 
в туалет нет, однако присутствует не-
контролируемое выделение мочи. 
К стрессовому недержанию мочи от-
носятся все описанные выше ситуа-
ции: «непроизвольно выделилось не-
много мочи», «характерный запах на 
белье», «не сдержалась, когда чихала, 
кашляла, смеялась». 

«Неприличные»
вопросы 
гинекологу
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Ургентное недержание мочи – это 
когда женщина ощущает сильный по-
зыв к мочеиспусканию, однако добе-
жать до туалета не успевает. При этом 
чаще всего мочевой пузырь наполнен 
не полностью, мочи выделяется не 
много. Сам мочевой пузырь в этой си-
туации гиперактивен, и даже малей-
ший раздражитель – звук капающей 
воды, дождь или яркий свет – могут 
вызвать выделение мочи. Такой вид 
инкотиненции характерен для проб
лем неврологического характера – 
заболеваний спинного и головного 
мозга, как последствие перенесённого 
инсульта,  также в результате инфек-
ций мочеполовой сферы, при разви-
тии онкологических заболеваний. 

И, наконец, имеется смешанный 
тип – когда сочетаются признаки 
стрессового и ургентного недержа-
ния мочи.

Вопрос 2. Если у меня были есте
ственные роды – обязательно ли 
будет недержание мочи?

Нет, не обязательно. Хотя в этом 
есть доля правды. Естественные 

роды, особенно при рождении круп-
ного ребёнка, считаются одной из 
причин возникновения стрессового 
недержания мочи. Дело в том, что при 
рождении крупного малыша мышцы 
органов тазового дна сильно растяги-
ваются, а иногда и вовсе разрываются, 
и уже не в состоянии удерживать ор-
ганы малого таза в правильном ана-
томическом положении. 

Кроме сложных естественных 
родов есть и другие причины, при-
водящие к инкотиненции. Это кли-
макс, когда в результате гормональ-
ной перестройки организма теряется 
эластичность тканей. Это гинекологи-
ческие операции, особенно удаление 
органов малого таза. Это также лиш-
ний вес, анатомические особенности, 
частые запоры, тяжёлый физический 
труд, стресс и депрессия.

Вопрос 3. Стоит ли обращать 
внимание на незначительное 
выделение мочи, когда оно про
исходит изредка и не мешает 
нормальному образу жизни?

Д а, обязательно. Любое, даже 
самое незначительное выделе-

ние мочи, – это не норма! Это сигнал, 
что начинаются неполадки в работе 
мочеполовой системы. 

Мои пациентки часто признают-
ся, что долгое время относились к 
таким вроде бы безобидным эпизо-
дам непроизвольного мочеиспуска-
ния легкомысленно, считая, что само 
пройдёт. Действительно, это ведь не 
опасное для жизни заболевание – за-
чем сразу бежать к врачу? С ним же 
можно жить долгие годы. Да, жить 
можно, но как? Многие женщины 
признаются, что ограничивали коли-
чество выпитой жидкости, не ходили 
в людные места и на долгие меро-
приятия, концерты, всегда старались 
быть там, где рядом есть туалет. И всё 
это со временем делало их жизнь не-
выносимой. Женщина становилась 
нервной и раздражительной, замкну-
той и злой, у неё портились отноше-
ния с мужем, с друзьями. И, наконец, 
она замыкалась в себе и целиком те-
ряла вкус к жизни.  

Я знаю многих женщин, успеш-
ных, молодых и красивых, которым 
эта, казалось бы, решаемая проблема 
мешала жить и приводила к затяж-
ным депрессиям. Вы только пред-
ставьте, когда от вроде бы ухоженной 
женщины – парикмахера, продавца, 
учительницы, директора компании 
пахнет мочой… И это чувствуют 
окружающие, и невольно избегают 
её, и обсуждают. И она это знает и 
сторонится людей, а дома рыдает в 
подуш ку, потому что ей кажется, что 
жизнь сломана. И это действительно 
катастрофа для неё. 

Проблема недержания мочи очень 
серьёзная. Инкотиненция способна 
изрядно испортить жизнь женщине 
и её родным. Поэтому такую пробле-
му не нужно замалчивать, скрывать, 
стесняться её и оставлять на потом. Её 
нужно обязательно решать. 

Вопрос 4. Если я заметила у се
бя непроизвольное выделение 
мочи, к какому врачу мне обра
титься? 

Первое и самое важное, что вы 
должны сделать, – обратиться 

к врачу акушеругинекологу, кото-
рому доверяете. Расскажите доктору, 
когда, при каких обстоятельствах 
и как долго это происходит. По-
верьте, врач часто видит женщин 
с подобными проблемами, и это 
не стыдно и не страшно. Это не вы 
какаято «не такая». Это патология, 
которая не зависит от вас. И её нужно 
лечить. 

Что сделает врач? Осмотрит вас 
на кресле, проверит, нет ли опущения 
органов тазового дна, возьмёт необ-
ходимые мазки и выполнит сам или 
порекомендует выполнить УЗИ орга-
нов малого таза и мочевого пузыря. 
Сперва важно установить причину, а 
далее, исходя из причины, будет на-
значено лечение. 

Вопрос 5. Правда ли, что не
возможно полностью вылечить 
недержание мочи таблетками? 
И что нужна сложная операция 
в стационаре и долгое восстанов
ление после неё?

Всё зависит от типа инкотиненции. 
При ургентном типе недержания 

мочи хорошая эффективность лече-
ния может быть достигнута медика-
ментозно. 

Стрессовое недержание мочи в ос-
новном лечится оперативно. Но если 
ранее действительно нужно было хи-
рургическое вмешательство с общим 
наркозом, то сегодня успешно при-
меняются малоинвазивные хирур-
гические методики. Одной из самых 
прогрессивных по праву считается ис-
пользование лазера. Это аппаратное 
лечение, которое основано на исполь-
зовании лазерного импульса. Такое ле-
чение не болезненно, не травматично и 
не требует госпитализации. Лазер спо-
собствует усилению кровообращения и 
питанию органов малого таза, придаёт 
тазовым мышцам тонус, способствует 
их сокращению. На сегодняшний день 
это один из самых быстрых и эффек-
тивных способов, который позволяет 
преодолеть психологический дис-
комфорт, улучшить качество жизни 
женщины и избавить её от проблемы 
недержания мочи надолго.  

Также хочу напомнить о хорошей 
профилактике стрессового недержа-
ния мочи – это тренировка мышц 
тазового дна. Так называемые упраж-
нения Кегеля, направленные на пооче-
редное напряжение и расслабление та-
зовых мышц. В интернете достаточно 
много подробных инструкций по их 
выполнению – не поленитесь, найдите 
и постарайтесь регулярно выполнять, 
это можно делать за просмотром теле-
визора или работая на компьютере.

Также не лишним будет напомнить 
о том, как важно вести здоровый образ 
жизни.  Правильно и полноценно пи-
тайтесь, не переедайте. Следите за ве-
сом. Старайтесь не поднимать тяжести 
более 10 кг. Любите и берегите себя.  
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Правільна падабранае асвятленне для кватэры – як адметнае 
адзенне для жанчыны: падкрэслівае добрыя якасці, хавае хібы. 

З яго дапамогай можна прымусіць зайграць новымі фарбамі 
любую абстаноўку і нават візуальна змяніць прастору.

Кухня

На кухні мы збіраемся сям’ёй за адным сталом, рыхтуем кулінарныя 
шэдэўры, п’ём гарбату з сябрамі. Правільна падабранае асвятленне змо-
жа не толькі стварыць камфорт, цеплыню і ўтульнасць, але і вонкава 

павялічыць прастору кухні, зробіць больш прывабнымі функцыянальныя зоны: 
ракавіну, пліту, шуфлядкі. Ёсць і свае хітрыкі. Калі кухня невялікая, выбірайце 
паваротныя кропкавыя крыніцы святла, размеркаваныя па ўсёй паверхні столі 
або па яе перыметры – гэта таксама візуальна пашырыць прастору.

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д О М

Святло прымусіць
заіграць інтэр’ер

Яніна КУРЫЛОВІЧ
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Дзіцячы пакой

У першую чаргу варта звярнуць 
увагу на бяспеку і практыч-
насць асвятляльных прыбораў. 

Ніякіх элементаў з крышталю або 
тонкага шкла!

Пажадана напоўніць пакой мяк кім 
прыглушаным святлом, а лямпачкі 
схаваць за прыгожымі канструкцыямі 
на столі і сценах. У інтэр’ер выдатна 
ўпішуцца начнікі ў выглядзе звяркоў 
ці казачных герояў.

А вось у пакоі падлеткаў асаб лівую 
ўвагу варта надаць настольнай лям-
пе: рашаючы задачкі па матэматыцы і 
чытаючы “Вайну і мір”, галоўнае – не 
пасадзіць зрок. Настольная лямпа – 
не проста элемент дэкору, а важны 
дадатак да столевых свяцільняў. 
Практычнае рашэнне – “лямпа
прышчэпка”. Канструкцыя лёгка 
і хутка ўсталёўваецца і эканоміць 
працоўную прастору.

Спальня

Тут павінна панаваць лёгкая, не-
напружаная атмасфера, якая 
настройвае на адпачынак пас-

ля турботнага працоўнага дня. Для 
спальні падыдзе мяккае прыглуша-
нае асвятленне, прычым яно павінна 
быць аб’ёмным і шматузроўневым. 
Такога эфекту можна дасяг-
нуць кропкавымі свяцільнямі і 
насценнымі бра. Апошнія часцей за 
ўсё ўсталёўваюць над ложкам. Гэта не 
толькі прыгожа, але і вельмі зручна 
для тых, хто любіць пачытаць перад 
сном.

Зала

У інтэр’еры залы выдатна вы-
глядаюць камбінацыі адразу 
некалькіх тыпаў свяцільняў. 

Класічнае трыа – люстра на столі, 
настольная лямпа і таршэр побач з 
мяккай мэбляй. Прыборы павінны 
ствараць адзіны стылістычны на-
строй у пакоі, а не абцяжарваць яго. 
Таксама варта выкарыстоўваць ад-
нолькавы тып лямпаў, напрыклад, 
люмінесцэнтныя або святлодыёд-
ныя. Калі вам пашанцавала, і вы 
ўладальнік шыкоўных апартаментаў 
з высокімі столямі, то можна смела 
спыніць выбар на масіўнай люстры. 
Калі не, лепш звярнуцца да люстры з 
некалькімі плафонамі.

Ванная

У залежнасці  ад дызайну 
інтэр’ера ў ванным пакоі мож-
на выкарыстоўваць плафоны, 

бра ці нават кандэлябры, якія мацу-
юцца на сцены і забяспечваюць яркае 
асвятленне. Як правіла, свяцільні раз-
мяшчаюць сіметрычна па баках лю-
стэрка. Згадзіцеся, у паўзмроку фарба-
вацца альбо галіцца не вельмі зручна. 
І яшчэ: неабходна купляць толькі тыя 
свяцільні, якія спецыяльна створа-
ны для памяшканняў з павышанай 
вільготнасцю, бо яны адпавядаюць 
патрабаванням тэхнікі бяспекі.
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В магазинах с наступлением 
первых холодов начались актив-
ные сезонные осенне-зимние 
продажи тёплых вещей. Глаза 
разбегаются от цветовой пали-
тры и разнообразия моделей: 
свитера с высокой горловиной 
и V-образной, с крупным ри-
сунком и однотонной узорчатой 
вязки. Однако модные консуль-
танты рекомендуют при выборе 
зимней одежды главное внима-
ние уделить этикетке.

Состав. Для зимы лучший вари-
ант — приобрести шерстяной свитер 
или свитер с незначительной приме-
сью синтетических нитей. Звучит про-
сто, а на практике… Всё потому, что 
под словом «шерсть» сегодня пред-
ставлены минимум 6 разновидностей 
нитей, сделанных из шерсти разных 
животных, и каждая такая нить не 
только выглядит иначе, но и будет 
вести себя при носке поразному. 

Синтетические примеси также 
отличаются: эластан и вискоза, на-
пример, придают свитеру мягкость 
и пластичность, а полиэстер и акрил 
делают его жестковатым.

Состав свитера хорошего каче-
ства — это минимум 70% шерсти. 
Примесей желательно чтобы было 
не более 30%.

Типы шерсти. Обычная овечья 
шерсть — прекрасный материал, 
обозначаемый на этикетках как wool. 
В отличие от синтетики, изделия из 
овечьей шерсти не оплавляются при 
контакте с горячими предметами, это 
экологически чистый материал, хоро-
шо держащий форму и не линяющий 
(если окрашен согласно технологии).

Есть целая градация качества ове-
чьей шерсти, начиная от virgin wool 
(чистая (новая), впервые перерабо-
танная шерсть) и заканчивая boiled 
wool (вываренная овечья шерсть).

Овечья шерсть первого пострига 
(lambswool) — отличный по качеству 

и согревающим характеристикам ма-
териал. Для получения такой нитки 
стригут овечек, достигших возраста 
7 месяцев. Такая овечья шерсть не-
вероятно мягкая, гладкая, эластич-
ная, упругая. Материал на ощупь 
практически шелковистый, а потому 
очень приятен при носке (здесь не 
будет типичного для грубой шерсти 
«покалывания»). Из всех шерстяных 
тканей эта — самая гипоаллерген-
ная, такой шерсти также не страш-
ны пылевые клещи, потому из неё 
часто делают чудные постельные 
принадлежности.

Мериносовая шерсть придаёт 
нитке лёгкий отблеск, очень мягкая 
на ощупь, обладает отличными по-
казателями воздухопроницаемости 
вместе с отменной способностью 
удерживать тепло. Эта шерсть изна-
чально белого цвета, потому легко 
окрашивается в любой другой. Сви-
тера из мериносовой шерсти долгие 
в носке и приятны телу даже спустя 
несколько лет. Считается, что merino 
wool лучше обычной шерстяной 
нитки.

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Тёплый
свитер
Главное
вам расскажет
этикетка

Мария МОРОЗ
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Кашемир имеет не настолько 
хорошие согревающие свойства, 
хоть и относится к шерстяным 
нитям. Зато очень ценится за 
мягкость, придаваемую изделию. 
Кашемировые свитера стоят, пожа-
луй, чуть ли не дороже всех, потому 
что для производства натурального 
кашемира нужен мягкий козлиный 
подшёрсток. А правильные козы 
такого материала в год могут выдать 
всего несколько унций (1 унция — 
28,3 грамма). Отсюда и цена.

Хлопок (cotton) прекрасно дер-
жит форму, отменно выстирывается и 
долго не теряет цвет. Льняные свитера 
(linen) — лёгкие, позволяют коже «ды-
шать», однако быстро мнутся. Кстати, 
при первой примерке свитер с добавле-
нием льняных нитей может показаться 
грубым, но вы не спешите класть его 
назад на полку — это особенность мате-
риала. С каждой стиркой свитер будет 
становиться мягче и податливей. А ещё 
льняные нити гипоаллергенны.

Реже всего, пожалуй, для свитеров 
используют шёлк — добавляют такие 
нити для придания мягкости и при-
ятного блеска вязке. Но шёлк — абсор-
бент, он не греет, так что такие свитера 
лучше не носить, когда на улице минус.

Ненатуральные материалы. Акри-
ловые свитера — почти эпидемия, их 
производят массово за копеечную 
стоимость и продают массово в низком 
сегменте. Да, они стоят существенно 
дешевле шерстяных. Но это, по сути, 
выброшенные на ветер деньги. Во
первых, акрил не греет. Вообще. Этот 
искусственный материал не обладает 
никакими согревающими свойства-
ми. Вовторых, он не способен дер-
жать форму и цвет. Втретьих, акрил 
собирает запахи не только своего 
«хозяина», но и соседствующие. Хо-
тите выбрать качественный тёплый 
свитер? Тогда вам однозначно стоит 
избегать акриловых.

Читаем этикетку. Бирка — это од-
новременно и «паспорт» изделия, и 
краткая инструкция по его использо-
ванию. С одной стороны, мы видим, 
из чего свитер сделан, а с другой — в 
каком режиме, чем и при какой тем-
пературе его стирать, как гладить, су-
шить и где хранить. Этикетка — это 
как раз то, что помогает нам правиль-
но выбирать тёплые зимние вещи.

Преимущества одежды из шерсти:

  Шерсть быстро отводит влагу от тела, что особенно важно в холодную пору года: вы по-
теете, но нет ощущения «мокрой спины».

 Шерсть лучше любого другого материала сохраняет тепло не только на теле, но и в самой 
вещи, т. к. теплый воздух остаётся в крошечных воздушных пространствах между во-
локнами нити.

 Шерсть «дышит» и подстраивается под температуру окружающей среды, т. е. носить 
шерстяной свитер можно не только в -40 по Цельсию, но и при +10 с одинаковой степенью 
комфорта.

 Шерсть устойчива к запахам. Синтетические ткани, как губка, впитывают запахи тела или 
помещения, если в нём находиться достаточно долго. С шерстяными свитерами такой 
проблемы нет.

Альпака — материал, пришедший 
из Южной Америки. По мягкости 
сродни кашемиру, но теплее его. 
А ещё свитера из альпаки весят 
меньше аналогов, изготовленных из 
обычной овечьей шерсти. Благодаря 
своим уникальным свойствам alpaca 
wool применяется в производстве 
не только подарочных свитеров, 
но и спортивной одежды. А ещё 
изделия из альпаки весьма сложно 
деформировать при стирке или носке.

Мохер — лёгкая шерсть, хорошо 
поддающаяся окраске. Мохер приятен 
наощупь, мягок, используется в 
производстве дорогих свитеров, 
платьев и шарфов. Свитер из mohair 
также долго будет держать форму.

Кроме этого, при производстве 
зимней одежды используют супер
тёплую, но достаточно грубую 
верблюжью шерсть и супермягкую 
ангору — кроличью шерсть.

Другие свитера. В числе натураль-
ных материалов, часто применяемых 
в производстве свитеров, стоит упо-
мянуть хлопок, лён, отчасти шёлк. 
Тепла от таких свитеров, конечно, 
не дождёшься, но в офис с хоро-
шим обогревом или под пиджак они 
подойдут.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина          ыстримович

Всего два месяца Клара на заслуженном отдыхе, а 
тоска уже грызёт. Настроение нулевое, сердце по-
калывает, кости ноют — всё плохо, серо, бесперспек-

тивно. Благо – позвонил сын из Омана, попросил приехать 
присмотреть за внуком. Клара боялась летать, в самолёт 
вошла с отчаянной обречённостью. Если бы не думала, что 
жизнь уже прошла... А так — терять нечего.  На последней 
планёрке начальникхам ехидно посочувствовал: «Отра-
ботанный материал». Хотела ответить, а потом подумала: 
«Ему его воздастся».

Первые три недели новоиспечённая пенсионерка хо-
дила в баню, театр, кино, потом сделала уборку в доме, 
перестирала и сложила вещи, отоспалась и… ушла в де-
прессию. Без работы и общаться не с кем: знакомые все 
работающие, хобби нет. Решилась лететь к сыну. Конечно, 
это большая радость — побыть рядом с сыном, подержать 
на руках внука. 

Настроение сразу поднялось, день заполнился забо-
тами о внуке. С гордостью по утрам на прогулку вывозит 
своё «солнышко». Гуляет возле озера с колясочкой. Ино-
странным языкам Клара не обучена, здесь сын все вопросы 
решает, но людям во время прогулки улыбается, ей улыба-
ются в ответ. Приветливость людей и забота о ребёнке от-
влекли от грустных мыслей. Дома переодевается в шорты 

и майку сына: удобно в жару. Майка растянута — декольте 
немного открывает грудь, но в разумных пределах. 

К приходу детей с работы Клара переодевалась: хоть 
и жара, а с глубоким вырезом женщине в возрасте быть 
неудобно. Здесь женщины в чадре ходят. А днём, когда 
никого нет дома, широкая, продуваемая со всех сторон 
майка — в самый раз. 

Вилла небольшая, за ней маленький садик — гордость 
сына. Здесь, среди песков, это экзотика. В садике площа-
дью около десяти квадратных метров, огороженном же-
лезобетонным забором высотой в два метра, маленькая 
магнолия и ровно постриженный газон. 

Ближе к обеду раздался звонок, Клара открыла дверь. 
На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял смуглый 
мужчина в зелёном костюме. Он смущённо смотрел на 
Клару. Женщина вопросительно подняла брови. Мужчина 
с почтением заговорил: «Хеллоу, мадам!» И ещё тирада 
слов на английском, из которых она запомнила только 
одно – «гадн».

Мужчина был почтительный, взгляд — смущённола-
сковый. Он видел, что Клара его не понимает, но не ухо-
дил, продолжал улыбаться и протянул Кларе визитную 
карточку. Клара вежливо взяла визитку и закрыла дверь. 
Вечером сын посмотрит, зачем приходили.

Садовники
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Што варта пачытацьОказалось — свои услуги предлагал садовник. Клара 
удивилась: что делать садовнику в садике с одним дерев-
цем? Поливать? Но сын каждое утро с чашечкой кофе в 
одной руке и шлангом в другой с удовольствием сам поли-
вает садик. Уходя на работу, сын сказал: «Если ещё придёт, 
скажи «ноу». Он поймёт, что услуги не нужны». 

Надо сказать, что пенсионерка Клара была в меру упи-
танной, с пышной грудью и ещё моложавым лицом.

На следующий день в десять утра снова позвонили 
в дверь. В прилипшей к потному от жары телу майке 
Клара открыла. Здоровенный детина с чёрной бородой 
и чрезмерной «лохматостью», выбивающейся из всех 
щелей костюма, умилённо смотрел на нее. Между бо-
родой и усами блуждала сладкая улыбка. «Хеллоу, ма-
дам!» — смуглая лохматая рука протягивала визитную 
карточку.

Клара замахала рукой: «Ноу, ноу». 
Лохматый улыбался и не уходил. Клара взяла карточку 

и захлопнула дверь. Визитку бросила на стол — сын по-
смотрит. Оказалось — тоже садовник.

После обеда звонок разбудил засыпающего ребёнка, 
Клара открыла дверь. На неё с интересом уставился ко-
ренастый мужичок. На круглом лице была нескрываемо 
блудливая улыбка. Его пухленькая ручка протянула ви-
зитную карточку. Клара сказала: «Ноу, ноу», — и быстро 
закрыла дверь.

«Это что? Неужели здесь разрешается так беспокоить 
людей?» — раздражённо думала женщина.

Разбуженный ребёнок долго не засыпал, и она злилась 
на этих надоедливых садовников: «Чего пристали? Того 
сада кот наплакал. Одно деревце и сама полью. Лезут и 
лезут, как муравьи!» На третий день наведалось двое са-
довников, на четвёртый — еще трое. Клара пожаловалась 
сыну на такое количество посетителей. 

Сын и невестка удивились: на виллах в их районе ра-
ботает всего два садовника. Что за нашествие?! На дверях 
повесили объявление «Садовник не требуется». Невестка 
взяла выходной и осталась дома. Клара надела свою про-
дуваемую «униформу». И вдруг — невестка засмеялась:

— Мама, вы, наверное, в этой майке открывали садов-
никам дверь?

— Да, а что?
— Мама, вы очень сексуально в ней смотритесь. Муж-

чины приезжают сюда заработать денег себе на свадьбу. 
Увидеть женский бюст, да ещё такой пышный, для них 
небывалое явление и большое удовольствие!

— Тьфу, нахалы! А я смотрю, чего у них глазки такие 
масленые! Ну, мужики! Чтоб их! — выругалась Клара, а 
потом засмеялась. — А мне начальник сказал, что я — от-
работанный материал. 

— Мама, не обращайте внимания на того болвана. В Ев-
ропе у людей лучшая пора жизни — пенсия. Много време-
ни себе уделяют, получают от жизни массу удовольствий. 
Вы всю жизнь работали. Когда о себе думали? Радуйтесь, 
что на пенсии, займитесь собой!

Утром Клара пошла на прогулку к озеру с коляской 
и учебником английского языка. Там спортивной 
ходьбой уже наворачивали круги два поджарых 

француза в майках и шортах. Запах их духов был слышен 
за пять метров. Вдруг раздалось: «Хеллоу, мадам!» — над 
железобетонным забором садика торчала и улыбалась ей 
круглая, как арбуз, голова садовника…

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ. Прыгоды мышкі Пік-Пік. Мастац-
кая літаратура. Мінск, 2018.

Кніга вядомай беларускай пісьменніцы складаецца з 52 
кароткіх гісторый, гераіня якіх – не зусім звычайная мыш-
ка. Яна жыве ў гарадской кватэры і праз сваю неймавер-

ную любоў да салодкага ўвесь час трапляе ў розныя прыгоды. 
Пік-Пік – істота лянівая, але настолькі ж цікаўная. Яна піша ліст 

замежнай мышы Мікі Маусу, п’е гарбату з Дамавіком, вырошчвае 
ў вазоне для кветак шакаладнае дрэва і адпраўляецца на выста-
ву… кошак. А яшчэ плануе заняцца бізнесам і паўдзельнічаць у 
конкурсе прыгажосці. Мара пра торцікі ўвесь час штурхае Пік-Пік 
на подзвігі: то ў халадзільніку зачыніцца, то апынецца ўнутры 
кавуна. Яна ледзьве не ўтапілася, адправіўшыся ў падарожжа 
па бананы, магла згарэць у пошуках смачных страваў, якімі 
харчуюцца касмічныя мышы. Такая актыўнасць Пік-Пік не дае 
сумаваць дзецям Вераніцы і Максімку, затое прыносіць шмат 
клопатаў Маме і Тату, якія, зрэшты, ставяцца да каверзаў мышы 
з гумарам і цярпеннем, магчыма, таму, што абое – пісьменнікі. 

Як і бывае ў добрых дзіцячых кнігах, за казачнымі сюжэтамі 
чытаюцца гісторыі пра сяброўства, узаемавыручку і павагу да 
тых, хто жыве побач. А таксама пра тое, 
што ініцыятыўнасць і ўменне не гу-
бляцца ў складаных сітуацыях важныя 
ў жыцці. Рэаліі кнігі блізкія і зразуме-
лыя кожнаму маленькаму беларусу, 
таму Пік-Пік даўно зрабілася адным 
з улюбёных дзіцячых персанажаў. Кніга 
вытрымала некалькі перавыданняў. 

Вера БУРЛАК. Фантазюркі. Мінск, 
Галіяфы, 2018.

Згодна ўсходняй філасофіі, мы самі 
ствараем свет вакол сябе. Дзеці 
выдатна пра гэта ведаюць. Дарослыя калісьці таксама 

ведалі, але забыліся. Пісьменніца Вера Бурлак з тых дарослых, 
якія захавалі парадаксальнасць і яскравасць бачання, уласцівую 
дзецям, а таксама здольнасць чуць музыку ва ўсім: 

А вось цяпер – чыя музыка грае?
Музыка тралейбусаў, музыка ветру.
Мама на кухні гатуе і спявае.
Музыка патэльняў, музыка спеваў.   
Ва ўсім хаваецца цуд – у дрэвах вакол лужыны, у гудзенні 

халадзільніка і брэху сабачкі за акном. У маленькім доміку, 
які стаяў пасярод двара і аднойчы знік – перабраўся ў новы 
«зачараваны двор».  Сонца – парасон, «вясёлы і жоўты, як 
спелы лімон», а раскрыў гэты парасон над сабой і над гора-
дам звычайны тралейбус. У вершах Веры Бурлак светам кіруе 
фантазія. Не, так: Яе Вялікасць Фантазія. І няхай бацькі рыхту-
юцца да таго, што з набыццём гэтай кнігі ў сямейны лексікон 
трывала ўвойдуць наватворы 
кшталту «вінегрэтарэз» (мама), 
«вінегрэтасол» (бабуля) і, вядома, 
«вінегрэтаед», а прыгатаванне 
вінегрэта зробіцца лінгвістычнай 
гульнёй. «Фантазюркі» дапамогуць 
дзіцяці развіць творчыя здольнасці, 
убачыць цудоўнае ў звычайным і 
побытавым. 

Алена БРАВА
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В Ы С Т А В К И

Татьяна МАЛЬКО
Фото автора

Шедевры
ювелирного
искусства
России

В Национальном историческом 
музее Республики Беларусь 

открылась выставка «Старина 
и новизна. Русское ювелирное 

искусство XVIII века» 
(реликвии из Особой кладовой 

Государственного Историческо-
го музея в Москве).

На выставке представлены 
уникальные шедевры из дра-
гоценных металлов, начиная 

с периода царствования Петра I до 
«золотого века» Екатерины II. Созда-
вая новый тип и облик предметов из 
золота и серебра, связанных с изме-
нениями быта и сменой стиля жизни 
в России, ювелиры соединяли наци-
ональные стилистические традиции с 
новыми формами, художественными 
приёмами и передовыми европейски-
ми технологиями. Экспонаты выстав-
ки представляют весь спектр модных 
тем и новых жанровых композиций в 
декоре изделий, основными потреби-
телями которых были царский двор, 
придворная аристократия, пред-
ставители дворянства и купеческие 
круги.

Кубок. Россия. 
Середина 

XVIII в. – кокос; 
XIX в. – 

серебряная 
оправа. 
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Ут и л и т а р н ы е 
предметы, вы-
полненные на 

высочайшем художе-
ственном уровне, от-
ражают творческую 
подготовленность 
мастеров России к 

освоению новых 
художественных 
приёмов и стилей.

Кубок. Мастер Г. Плотов. 
Россия, Москва. 1754 г. 

Кубок. 
Россия,

Москва. 
Середина 
XVIII в. 

Флакон. 
Россия, 

г. Великий 
Устюг. 

Вторая 
половина 

XVIII в.

Бульотка – чайник 
на подставке со спиртов-

кой. Мастер Я. Сергеев. 
Россия, Москва. Послед-

няя четверть XVIII в.

Выставка 
призва-
на по-

казать поиск 
в ы р а з и т е л ь -
ной формы в 

произведениях 
русских ювели-

ров эпохи Нового 
времени, обогатив-

шейся новыми тема-
ми и образами благода-

ря новаторским течениям 
европейского искусства.
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

З першых дзён месяца вас чака-
юць праблемы з фінансамі. Прычына 
крызісу – у вас саміх: упартасць і неда-
вер да навакольных у гэты час залішнія. 
На грашовай глебе не выключаны 
канфлікты з роднымі і каханымі. Аднак 
праяўленая гнуткасць і разумны пады-
ход да спраў дазволяць вам уздыхнуць з 
палёгкай да канца лістападаўскай пары. 
Не выключана, што адзінокія Авены ў 
канцы месяца сустрэнуць цікавую асобу.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Лістападаўская пара прыўнясе 
істотныя перамены ў ваша жыццё. 
Асабліва гэта датычыцца матэрыяль-
най сферы. Магчымыя нечаканыя пра-
пановы і пэўныя перспектывы, на якія 
вы зусім не разлічвалі. Больш за тое, на 
некаторыя працэсы ў важных галінах 
вы і зусім не зможаце паўплываць: 
галоўнае – сфарміраваць правільнае 
бачанне сітуацыі, тады ў канчатковым 
выніку змены абернуцца для вас по-
спехам. 

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

У пачатку перыяду вашы прафесій
ныя пазіцыі прыкметна аслабнуць. Маг-
чымыя прынцыповыя рознагалоссі з 
начальствам, калегамі і кампаньёнамі. 
Першыя дзесяць дзён лістапада пройдуць 
вельмі напружана. У гэты час вам варта 
быць больш цярплівымі ў дачыненні 
да блізкіх людзей. Калі вы зможаце пе-
рамагчы раздражненне і негатыўныя 
думкі, а таксама не будзеце зрывацца на 
дамачадцаў, абсалютнае прыняцце і ма-
ральная падтрымка вам гарантаваныя.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Месяц адзначыцца павабнай дзе-
лавой прапановай, праўда, паступіць 
яна ад канкурэнтаў або былых 
нядобразычліўцаў. Зоркі не раяць вам 
адразу адказваць адмовай, таму што ў 
перспектыве яна можа прынесці буйны 
прыбытак. Магчыма, што ў лістападзе 
некаторым Рыбам прыйдзецца па аба-
вязку службы пераехаць у іншы горад ці 
нават краіну: менавіта там адбудзецца 
незабыўны, але хуткаплынны раман.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вас чакае вельмі неадназначны ме-
сяц. На працягу ўсяго перыяду вам спа-
трэбяцца такія якасці, як упэўненасць 
у сабе і гнуткасць. Між тым зоркі пад-
бадзёрваюць: мэтанакіраваныя на-
туры будуць шчодра ўзнагароджаны 
садзейнічаннем фартуны ў прыярытэт-
ных сферах, праўда, вынікаў давядзец-
ца пачакаць. У канцы месяца галоўнай 
тэмай стануць узаемаадносіны з сям’ёй. 
Ракі зоймуцца бытавымі пытаннямі і 
ўмацаваннем адносін з блізкімі.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Не самы лёгкі месяц чакае 
Скарпіёнаў. Зоркі рэкамендуюць вам 
утаймаваць свой палкі нораў, набрацца 
цярпення і ўстрымацца ад актыўных 
дзеянняў. Акрамя таго, верагодныя 
цяжкасці ў сферы фінансаў. Прыйдзец-
ца адмовіцца ад буйных трат і незапла-
наваных пакупак. Не спрабуйце плыць 
супраць цячэння, нічога добрага з гэтага 
не выйдзе. Лепш вам заняць чакальную 
пазіцыю, тады да канца месяца вашы 
справы імкліва накіруюцца ўверх.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Вы ўступаеце ў спрыяльны перыяд. 
Галоўнае – паводзіць сябе максімальна 
ветліва не толькі з прыемнымі вам 
людзьмі, але і з канкурэнтамі: па-
добная тактыка дапаможа пазбег-
нуць канфліктаў, а таксама паспрыяе 
шчасліваму вырашэнню пытанняў. Ка-
нец лістапада спрыяльны для знаёмстваў. 
Некаторым Цяльцам удасца пазнаёміцца 
з аўтарытэтнай асобай, уплыў якой можа 
аказацца карысным у перспектыве.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Зоркі абяцаюць вам удалы перыяд. 
Галоўнае – выкласціся па максімуме 
ў прафесійнай сферы, праявіць упар-
тасць і мэтанакіраванасць. Пачатак 
месяца спрыяе інтэнсіўнай працоўнай 
дзейнасці, вашы ініцыятывы і намаганні 
не застануцца без увагі кіраўніцтва. 
Акрамя таго, з першых дзён лістапада 
ваша матэрыяльнае становішча ўма
цуецца – нарэшце можна дазволіць сабе 
маштабны шопінг.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Зоркі абяцаюць поспех у амурных 
справах адзінокім Казярогам. У пачатку 
месяца вы маеце ўсе шанцы для таго, 
каб пазнаёміцца з тым самым чалаве-
кам, які пасля стане вашай палавінкай. 
З сярэдзіны лістапада надыходзіць час 
прафесійнай актыўнасці. Гэта выдат-
ны момант для наладжвання дзелавых 
кантактаў і пашырэння ўласных кампе-
тэнцый. Хтосьці, магчыма, зробіць пер-
шы крок да адкрыцця асабістага бізнесу. 
Максімальнага поспеху дасягнуць тыя, 
хто зойме наступальную пазіцыю.

Вадаліў
21 студзеня – 18 лютага

У пачатку месяца вас чакае 
актыўная працоўная дзейнасць, гэ-
тым вы закладзяце трывалы падмурак 
на перспектыву. Вы будзеце вельмі 
паглыблены ў работу. Менавіта з гэ-
тай прычыны сфарміруюцца важкія 
канфлікты ў сферы кар’еры і бізнесу. 
Кампаньёны, кіраўніцтва або падна-
чаленыя будуць незадаволены вашым 
стылем паводзін. Паўплываць на вас 
зможа нейкая аўтарытэтная асоба, дзя-
куючы чаму канфлікт хутка страціць 
сваю актуальнасць.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Для вас трэці месяц восені стане 
сапраўды пераломным момантам жыц-
ця. Зоркі сцвярджаюць: чакаюцца маш-
табныя перамены. Многія прыярытэты 
і планы страцяць сваю актуальнасць, не 
выключаны  светапоглядны пераварот і 
пера ацэнка каштоўнасцяў, што прыўнясе 
пазітыўныя тэндэнцыі ва ўсе бягучыя 
працэсы. Зоркі раяць вам знайсці час для 
сяброўскіх сустрэч. Сябры дапамогуць 
пераадолець гэты перыяд.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Лістапад – спрыяльны месяц 
для дзелавых знаёмстваў і пошуку 
аднадумцаў. Больш за тое, новыя сябры 
могуць аказацца ўплывовымі людзьмі, 
у будучыні іх садзейнічанне прынясе 
вам вялікую карысць. А вось гарантыяй 
поспеху ў гэты перыяд стане здаровы 
лад жыцця. Збалансаванае харчаван-
не, умераныя фізічныя нагрузкі, свежае 
паветра і спакойная атмасфера забяспе-
чаць баявы настрой і паспрыяюць ва-
шай прадукцыйнасці.
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Выстава працуе па адрасе: 
г. Мінск, вул. К. Маркса, 12

Штодзенна з 11.00 да 19.00.


