
«Я шыю прос та та му, што не ма гу не шыць: мне па да ба-

ец ца ства раць но выя ці ка выя рэ чы, у га ла ве мност ва ідэй, 

якія хо чац ца ажыц ця віць, — га во рыць кі раў нік ста ліч на га 

швей на га ка вор кін га «На ўсю ка туш ку» Воль га КАС ТУ ЗІК 

у ад каз на пы тан не, на вош та ёй усё гэ та трэ ба. — Ча сам 

шыю на ват «у стол», «у смет ні цу», толь кі каб пра ве рыць, як 

бу дзе па во дзіць ся бе тая ці ін шая тка ні на; не ка то рыя рэ чы 

мо гуць пра ві сець не да шы ты мі ў ша фе год ці два, па куль на 

мя не зноў не на пад зе пра га экс пе ры мен та тар ства. А ча сам 

ба чу пры го жую тка ні ну ці га то вую рэч у кра ме — і хо чац ца 

тут жа за сес ці, па спра ба ваць зра біць гэ та са мой».

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

ЁСЦЬ ТА КОЕ 
СЛО ВА

У кан цы гэ та га тыд ня ў Кі шы нё ве 

прой дзе Су свет ны кан грэс сем' яў — 

між на род ны фо рум, пад час яко га ка ля 

2000 ча ла век не менш чым з 50 кра ін 

аб мяр ку юць, якія за ха ды не аб ход на 

ра біць у су час ным све це для за ха ван ня 

ся мей ных каш тоў нас цяў, ма ця рын ства, 

баць коў ства і дзя цін ства, шлю бу і ін-

сты ту та сям'і на огул. У тым лі ку бу дуць 

га ва рыць і пра тра ды цыі як адзін з мос-

ці каў па між па ка лен ня мі, што да па ма-

гае пом ніць, хто мы і ад куль.

«Якія ў ва шай сям'і бы лі ці ёсць 

тра ды цыі?» — ці каў лю ся ў не каль кіх 

зна ё мых. Ад на ўжо вель мі да рос лая 

дзяў чын ка пры га да ла, як баць ка аба-

вяз ко ва ла дзіў для іх з бра там «та та ву 

ня дзе лю»: раз на ты дзень-дру гі за бі раў 

гу ляць у адзін з га рад скіх пар каў, і так 

ім ра зам бы ло хо ра ша, што ўсе ў вы ні ку 

за ста ва лі ся шчас лі выя і за да во ле ныя — 

на ват ма ма. Дру гая ся мей ная па ра рас-

ка за ла, што сваю тра ды цыю — лет нія 

ванд роў кі ра зам з дзець мі па Бе ла ру сі 

— толь кі ўста лёў вае. Трэ цяя сяб роў ка 

цяж ка ўзды хае: «Тра ды цыя? Ды пра ца-

тэ ра пія на дач ных гра дах: вяс ной буль бу 

і бу ра кі па са дзіць, уво сень — вы ка паць, 

пры чым аба вяз ко ва ўсім ра зам, не важ-

на, коль кі кі ла мет раў та бе трэ ба ехаць 

да той да чы. І «ад ка сіць» не атры ма ец-

ца, бо сум лен не за гры зе».

У ма іх баць коў да чы не бы ло, і ба-

бу лі ў вёс цы так са ма не бы ло. А вось 

тра ды цыі бы лі. Ад ну з іх — му зыч ную 

пры бор ку — я ста ра юся пра цяг ваць 

ужо і ў сва ёй сям'і.

...Су бо та, ра ні ца — як раз той час, ка-

лі мож на па качац ца яшчэ трош кі, але на 

доб ры толк трэ ба ўста ваць і зай мац ца 

спра ва мі. Ма ма ўклю чае ста ры прай-

гра валь нік, на бы ты ней кім цу дам яшчэ 

ў ча сы та таль на га дэ фі цы ту, і да стае 

ад ну з плас ці нак. Ка лі пры брац ца трэ ба 

хут ка — ну, там, рэ чы на па лі цах склас-

ці па па рад ку (вы ве да е це дзя цей, якія 

ро бяць гэ та доб ра ах вот на?) ды пад ло гу 

пад мес ці і «пра бег чы» ану чай — гэ та 

пад ба дзё рыя за пе вы Mоdеrn Tаlkіng. 

Ка лі ж на чар зе ге не раль ная пры бор-

ка з пра ці ран нем по су ду, шкла і пы лу ў 

кніж ных ша фах — не да хоп на ша га ім пэ-

ту кам пен са ваў пра нік нё ны го лас Джо 

Да сэ на. Дзя куй, ма мач ка, з та го ча су 

мы з сёст ра мі на ву чы лі ся «пад са лодж-

ваць» тую ці ін шую нуд ную да маш нюю 

ра бо ту лю бі мы мі пес ня мі. І аса біс та 

я па знаю шан санье з пер шых нот, не 

блы таю «Sаlut» і «A tоі» ды пом ню, што 

«Поющие гитары» злі за лі свой хіт пра 

Карл са на з да сэ наў скай «L'Аmеrіquе».

З та там бы ла зу сім ін шая гіс то рыя. 

Па су ма ваў шы аб не іс ну ю чым дач ным 

участ ку, які да па мог бы вы ха ваць у 

дзе цях лю боў да зям лі, та та вы ра шыў 

на ву чыць нас не па мер ці з го ла ду, ка лі 

рап там што, ін шым чы нам. І браў з са-

бой у лес — то па асоб ку, то ўсіх ра зам. 

З яга да мі сяб роў ства скла ла ся доб ра, 

а вось «ад чу ваць» гры бы так, як умее 

баць ка, ні ў ко га не атрым лі ва ла ся. За-

тое мы за му со лі лі ўшчэнт кніж ку «Пла-

ды і яга ды на шых ля соў», звя ра ю чы 

ілюст ра цыі з ары гі на ла мі, і вы ву чы лі, 

ба дай, за ла тое пра ві ла грыб ні ка: «Не 

ўпэў не ны — не бя ры!» А га лоў ным 

для нас у шмат га дзін ных блу кан нях па 

га ях і ба рах бы ло на ват не на збі раць 

ко шык ці вяд ро гры боў (і по тым яшчэ 

тры га дзі ны чыс ціць іх, ці хень ка ла ю-

чы ўра джай ны се зон), а знай сці ўжо 

до ма «зай чы каў гас цін чык» — хлеб ці 

не каль кі пер' яў цы бу лі, якія зда ва лі ся 

най смач ней шы мі ў све це.

Ця пер та та агі туе ўжо ўну каў вы-

брац ца з ім на «ці хае па ля ван не». І я, 

шчы ра ка жу чы, толь кі за, ня гле дзя чы на 

кля шчоў, ка ма роў, мок рыя но гі, поў ныя 

му ра шоў ды шы шак кі шэ ні і ін шыя сюр-

пры зы, якія дзе ці здоль ныя пры цяг нуць 

на ват з га рад ско га ле са пар ку. Бо не за-

леж на ад вы ні каў па хо ду гэ та цу доў ная 

маг чы масць ад клас ці га джэ ты і па быць 

ра зам, па ды хаць праз рыс тым во сень-

скім па вет рам, па гля дзець на дзят лаў 

ды во жы каў не скрозь кра ты валь е раў, 

а зблі зу... Ну, і яшчэ гэ та — тра ды цыя, і 

каш тоў насць яе ў пе ра ем нас ці.

А ў ва шай сям'і ёсць улю бё ныя тра-

ды цыі?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Май стар-класМай стар-клас  

Ка лі са юз 
не толь кі ся мей ны, 

але і твор чы

За сна валь ні ца швей най май стэр ні 

Воль га Кас ту зік — пра па лёт фан та зіі, 

эка но мію, па мыл кі па чат коў цаў, 

са цы яль ную ад каз насць біз не су 

і за ня так для ду шы.

«З ДЭ КРЭ ТУ ВЫЙ ШЛА «З ДЭ КРЭ ТУ ВЫЙ ШЛА 
Ў СВАЮЎ СВАЮ
СПРА ВУ»СПРА ВУ»

Ка лі зна ё міш ся з Ула дзі мі рам і Люд мі лай, 

ра зу ме еш, што гэ тую па ру звёў сам Бог. 

Яны як той ба ян і скрып ка ў вяс ко вым ар кест ры: 

ад но без дру го га не ўя віць. Пэў на, ня ма 

на Лу ні неч чы не ча ла ве ка, які б не чуў пра іх ду эт. 

Ад ныя ве да юць Ка лян ко ві чаў як мас тац кіх кі раў ні коў 

дзі ця ча га ўзор на га фальк лор на га ан самб ля «Су ніч ка», 

ін шыя — як вя сель ных му зы кан таў. 

Але ўсе сы хо дзяц ца на дум цы, што дзе б яны ні з'я ві лі ся, 

там дак лад на бу дуць пес ні, тан цы, смех. 

Ды не абы-якія, а са мыя на род ныя!

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

На ад ной хва ліНа ад ной хва лі  

СУ НІЧ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ СУ НІЧ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ 
КА ЛЯН КО ВІ ЧАЎКА ЛЯН КО ВІ ЧАЎ


