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КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ 
АЖА НІЦ ЦА?

Па чуць ад свай го ка ха на га пра па но ву стаць яго 
жон кай — адзін з най леп шых мо ман таў у жыц ці 
кож най дзяў чы ны. Ме на ві та з гэ тай хві лі ны па-
чы на юц ца ўсе вя сель ныя кло па ты, якія па тра-
бу юць пэў ных гра шо вых вы дат каў.
Яшчэ ўча раш нія жа ніх і ня вес та, а сён ня — муж 
і жон ка Ула дзі мір і Люд мі ла МА ЛЯ РЭ ВІ ЧЫ 
(на фо та) рас ка за лі, коль кі каш та ва ла свя та ма-
ла дой сям'і:

— Ад ра зу ска жу, што цэ ны «ку са юц ца». А з су час ны-
мі за роб ка мі па моч ні ка ўра ча і ін жы не ра збі раць гро шы 
пры хо дзіц ца доў га. І на ват ка лі ў вас ужо ёсць пэў ная 
су ма, без да па мо гі баць коў не абы сці ся. У нас ад ра зу 
ўзнік ла жа дан не прос та рас пі сац ца. Але ма ры пра бе-
лую су кен ку і раз ва гі на конт та го, што вя сел ле бы вае 
толь кі ад ной чы ў жыц ці, пе ра маг лі. І мы пры ня лі ся за 
спра ву, — дзе ліц ца Люд мі ла.

Ка лі спра ва да ты чыц ца та ко га ме ра пры ем ства як 
вя сел ле, лю дзі, якія пра па ноў ва юць свае па слу гі, быц-
цам за бы ва юць, што жы вуць у Бе ла ру сі: цэ ны на зы-
ва юць вы ключ на ва ўмоў ных адзін ках. Вы клю чэн нем 
стаў толь кі загс:

— Спяр ша ад нес лі за яву ў загс. За рос піс трэ ба 
за пла ціць дзярж пош лі ну ў па ме ры ад 1 да 3 ба за вых 
ве лі чынь у за ле жас ці ад та го, які від рэ гіст ра цыі вы 
вы бі ра е це. Ка лі гэ та не ўра чыс ты рос піс — 1 ба за вая, 
на па ло ву ўра чыс ты — 2, ура чыс ты — 3 ба за выя ве лі-
чы ні. Са мы да ра гі від — гэ та вы яз ная рэ гіст ра цыя. Яна 
каш туе 10 ба за вых. Мы аб ра лі звы чай ны ўра чыс ты рос-
піс. Ён абы шоў ся ў 69 руб лёў, — рас каз вае Ула дзі мір.

На ступ ным эта пам для ма ла дых стаў пад бор вя сель-
ных кас цю маў. Пад час яго звы чай на пры хо дзіц ца тра-
ціць не толь кі шмат гро шай, але і шмат ча су. І ка лі ку піць 
кас цюм для жа ні ха не вы клі кае асаб лі вых цяж кас цяў, 
то вы бар су кен кі мо жа стаць са праўд най праб ле май 
для дзяў чы ны. Трэ ба ж вы браць ме на ві та «сваю», каб 
ад па вя да ла по ста ці, упры гож ва ла, а га лоў нае — па да-
ба ла ся са мой ма ла дой.

— Кас цюм для Ва ло дзі знай шлі хут ка і за пла ці лі да во лі 
тан на — 450 руб лёў. Сваю су кен ку пры мя ра ла ў трох са ло-
нах і на рэш це знай шла та кую, як і ха це ла: каб ца на бы ла 
пры маль ная і якасць. Бра ла яе на пра кат, каш та ва ла гэ та 
ра зам з вэ лю мам і ас тат ні мі дро бя зя мі 790 руб лёў.

Па куп ка ўбран ня для ма ла дой абы хо дзіц ца ў ся рэд-
нім у 900—1000 бе ла рус кіх руб лёў.

Ка лі з пра па на ва ных ва ры ян таў нель га ні чо га вы-
браць, мож на па шыць су кен ку на за каз. Гэ та па слу га 
бу дзе каш та ваць ад 1000 руб лёў і больш, — ка жуць 
Ма ля рэ ві чы.

Але ма ла дой яшчэ па трэб на зра біць ма кі яж і пры-
чос ку. Та кія ўпры гож ван ні бу дуць каш та ваць у ме жах 
120 руб лёў. Апош нім ча сам пай шла тэн дэн цыя ра біць 
проб ныя ма кі яж і пры чос ку. Гэ та так са ма плат ная па-
слу га, якая ацэнь ва ец ца ў 80—100 руб лёў.

Важ ным эле мен там на вя сел лі з'яў ля юц ца за ру чаль-
ныя пярс цён кі. Па тра ды цыі, яны па він ны быць глад кія, 
без ані я кіх гра ві ро вак і ўста вак, каб ся мей нае жыц цё 
бы ло без пе ра шкод. Ма ла дыя кі ра ва лі ся ме на ві та гэ-
тым прын цы пам.

— Нам па шчас ці ла, мы тра пі лі на 30% зніж кі, та му 
пярс цён кі нам абы шлі ся ў 570 руб лёў. А ка лі б кры ху 
па ма ру дзі лі, пла ці лі б ужо 800 руб лёў, — за да во ле на 
рас каз вае га ла ва сям'і.

Ка лі жа ніх і ня вес та ўжо апра ну тыя, за ста юц ца ар-
га ні за цый ныя пы тан ні:

— Та ма ду мы знай шлі за 600 руб лёў, — рас па вя да юць 
Ула дзі мір і Люд мі ла. — У фа то гра фа апла та па га дзін ная. 
За ча ты ры га дзі ны — 160 руб лёў. Па слу гі ві дэё г ра фа 
абы шлі ся ў 490 руб лёў. Шмат гро шай па трэб на на дэ кор 
за лы — 460 руб лёў, фу жэ ры і ўпры го жа ныя бу тэль кі — 30, 
бу тань ер кі — 5 руб лёў за ад ну, бам бань ер кі — 50 руб-
лёў, па трэб на так са ма куп ляць пры зы для гас цей — гэ та 
ка ля 100 руб лёў, свеч кі — 28 руб лёў, вя сель ны торт — 
150 руб лёў, за каз у рэ ста ра не на ча ла ве ка — 70 руб лёў, 
і яшчэ шмат роз ных дро бя зяў. Уво гу ле, мы пад лі чы лі, 
што вя сел ле нам абы шло ся амаль у 8 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў. Але мы ні аб чым не шка ду ем. Бо па мяць, якая 
ў нас за ста ла ся, бяс цэн ная.

Анас та сія ГРУК



Як ары гі наль на 
су стрэць жон ку 
з ра дзіль ні

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Па пу ляр нас цю ў ма ла дых та таў ка-
рыс та юц ца і бе ла рус ка моў ныя ві ні ла выя 
на леп кі на ма шы ну. На кшталт «Ка ха ная, 
дзя куй за дач ку (ці сы на)», «Я стаў та там! 
Пры маю він ша ван ні — «бі-бі».

— Не каль кі та таў ужо за маў ля лі ў нас 
гэ тыя на леп кі. Дык по тым дзя лі лі ся ўра-
жан ня мі: «Едзеш па го ра дзе, і не зна ё мыя 
лю дзі бі бі ка юць. Гэ та так пры ем на». Так-
са ма мы рас пра ца ва лі два на бо ры абя-
рэж ных маг ні таў — восем для дзяў чын кі 
і столь кі ж для хлоп чы ка (да ём апі сан не 
сэн су кож на га ар на мен ту). Яны так са ма 
пры ма цоў ва юц ца на ма шы ну.

Свят ла на Аў чын ні ка ва і яе ка ман да — 
пер шыя і па куль адзі ныя ў на шай кра і не, 
хто ар га ні зоў вае вы піс ку з ра дзіль ні з 
на цы я наль ным ка ла ры там, уліч ва ю-
чы ста ра жыт ныя бе ла рус кія тра ды цыі. 
Адап ту юць да су час нас ці на за па ша ныя 
ў на шым на ро дзе за сот ні га доў ве ды. 
Свя та, якое яны ла дзяць, зай мае агу лам 
15—20 хві лін. Са мім та там ра біць ні чо-
га не трэ ба. За іх усё ро біць ані ма тар у 
воб ра зе Ку па лін кі, Бус ла ці Шлях цян кі 
XVІІ ста год дзя. Пры жа дан ні мож на за-
мо віць жы вую му зы ку.

— У на шай ка ман дзе ёсць не каль кі 
цым ба ліс так. З ма іх на зі ран няў, дзет-
кі ся бе спа кой на ад чу ва юць, ме на ві та 
ка лі чу юць гу кі цым ба лаў. Су стрэ ча з 
ра дзіль ні за піс ва ец ца на ві дэа ка ме ру. 
А якія ка ла рыт ныя фо та здым кі атрым-
лі ва юц ца ў ліц він скай на міт цы, шап цы з 
пер' ем паў лі на ці ў бе ла рус кім вен чы ку 
ды по ясе з ар на мен там!

Уся го за 15—20 хві лін баць кі і сва я кі 
атрым лі ва юць не толь кі пры ем ныя эмо-
цыі ды па мяць для ся бе і сва іх дзе так 
на доў гія га ды, але і да вед ва юц ца шмат 
ці ка ва га.

— Мы до рым ма ла дым баць кам пры 
су стрэ чы з ра дзіль ні со лід, на сен не дрэ ва 
ды абя рэж ную ляль ку. Так яны 
не толь кі да ве два юц ца пра 
тра ды цыі на шых прод каў, але і 
пра цяг ва юць іх у сва іх сем' ях.

Со лід — гэ та адзі ная ма-
не та ВКЛ і Рэ чы Па спа лі тай, 
якая ча ка ні ла ся на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, у Бя рэс ці. На шы 
прод кі, ка лі дзі ця ці спаў ня ла-
ся 7 га доў, да ры лі яму пер шы 
грош. Тым са мым сім ва ліч на 
пад крэс лі ва лі пе ра ход на но-
вы этап. З гэ та га ча су ў дзе-
так з'яў ля лі ся ад мыс ло выя 
аба вяз кі і пра вы. Мы цал кам 
рэ кан стру я ва лі со лід, тым 
са мым вы ра шы лі ад ра дзіць 
пе ра да чу ся мей най рэ лік віі з 
па ка лен ня ў па ка лен не. Уя ві-
це, баць кі бу дуць за хоў ваць 
ма не ту сем га доў, а пас ля 
па до раць яе свай му дзі ця ці. 
Гэ та бу дзе важ кі па да ру нак, а 
не прос та пры стаў ка, ноў тбук, 
план шэт... Так ро бяць усе. І 
гэ та вы клі кае не тыя глы бо ка 
цёп лыя па чуц ці.

У на шых прод каў бы ла і 
яшчэ ад на цу доў ная тра ды-
цыя. Ка лі дзі цят ка на ра джа-
ла ся, яны са дзі лі ў яго го нар 
дрэ ва — муж чын скае ці жа-
но чае. Да гля да лі яго ўсёй 
сям' ёй. Тым са мым змал ку 
пры ві ва лі сы ну ці да чуш цы ад-
каз насць. З ся мі га доў дзет кі 
са мі па чы на лі кла па ціц ца пра 
сваё дрэ ва.

Яшчэ я раб лю абя рэж ныя ляль кі. Для 
не маў ля так яны на зы ва юц ца спа ві ваш-
кі. Даў ней лі чы ла ся, што праз та кую не-
муд ра ге ліс тую цац ку дзі ця ці пе рад аец ца 
цяп ло і энер гія ма мы. Ля леч ка звы чай на 
кла ла ся ў ло жа чак по бач з не маў лём і 
ахоў ва ла яго. Та му я да кож най сва ёй 
спа ві ваш кі пры ма цоў ваю яшчэ і пад ра-
бяз ную ін струк цыю, каб ма ці, ка лі па жа-
дае, маг ла зра біць та кі абя рэг са ма.

— Па слу га, на коль кі я зра зу ме ла, 
ары ен та ва на больш на та таў, якія хо-
чуць зра біць для жон кі сюр прыз?

— Так, важ ны ме на ві та эфект сюр пры-
зу. Бо жан чы ны вель мі нер ву юц ца, і, што 
ім ні пра па нуй, яны ад уся го ад мо вяц ца. 
Ад нак по тым, ка лі сюр прыз удаў ся, вель-
мі ўдзяч ныя свай му ка ха на му. Ка жуць: 
«Які ж ты ма лай чын ка, гэ та бы ло так 
не звы чай на!» Асаб лі ва, ка лі па чы на юць 
са дзіць дрэ ва ў гар шчок, гля дзяць, як 
зра біць ля леч ку-спа ві ваш ку.

Сён ня ні ко га не здзі віш тым, што су-
стрэў жон ку з ра дзіль ні на лі му зі не з ру-
жа мі ды ша ры ка мі. Так ро бяць ва ўсім 
све це. Ін шая спра ва, ка лі ты ска жаш, 
што су стрэў ка ха ную як са праўд ны бе ла-
рус — на ка рэ це, пад гу кі цым ба лаў...

— Све та, як у тва ёй га ла ве на ра дзі-
ла ся та кая цу доў ная ідэя?

— Я вель мі ша ную ўсё бе ла рус кае. 
Ву чы ла ся ў бе ла рус ка моў най шко ле, у 
што дзён ным жыц ці з за да валь нен нем 

раз маў ляю па-бе ла рус ку. Па пер шай 
аду ка цыі я гіс то рык. Апош нія не каль кі 
га доў па ча ла больш глы бо ка ці ка віц ца 
сла вян ствам, ста ра жыт ны мі тра ды цы я мі 
на ша га на ро да. Це шу ся, што па сту по-
ва ідзе ад ра джэн не ўся го бе ла рус ка га. 
Я, як жан чы на і бу ду чая ма ці, ад чу ла, што 
важ на ад ра джаць тра ды цыі бе ла рус ка га 
баць коў ства. Па гля дзе ла, што ў на шай 
кра і не ёсць ар га ні за цыі, якія су стра ка-
юць з ра дзіль ні. Ад нак яны гэ та ро бяць, 
як усе па усім све це. А хо чац ца за ха ваць 
сваю ад мет насць, каб мы ра зу ме лі, хто 
мы, і вы ка рыс тоў ва лі тое, што нам па кі ну-
лі на шыя прод кі. Ка лі баць кі зра зу ме юць, 
што яны бе ла ру сы, та ды і іх дзет кі бу дуць 
з го на рам нес ці сваю бе ла рус касць.

— Ты са ма ха це ла б, каб ця бе су-
стрэ лі так з ра дзіль ні?

— Шчы ра ка жу чы, я на ват не ма гу 
ўя віць са бе ўсё гэ та па-ін ша му. Толь кі 
так. Толь кі сваё, род нае, бе ла рус кае. 
Бо я са ма бе ла рус ка і ха чу гэ та па чуц-
цё пе ра даць сва ім бу ду чым дзе цям. 
Мне бы ло б не над та пры ем на, ка лі б 
мя не су стрэ лі з ра дзіль ні са звы чай-

ным тор ці кам, які я на ват не 
зма гу па каш та ваць. Тор там 
з пам пер саў так са ма сён ня 
ні ко га не здзі віш. А мы ж су-
стра ка ем з ка ра ва ем, зроб-
ле ным па вод ле бе ла рус кіх 
тра ды цый. Яго мо жа ес ці 
на ват ма ма, якая кор міць 
дзі ця груд ным ма ла ком. Ка лі 
бу ду гля дзець сваё ві дэа су-
стрэ чы з ра дзіль ні, прыемна, 
што яно бу дзе зня та на фо не 
бе ла рус ка моў най рас цяж кі, 
дзе на пі са на «Лю бая мая, я 
ця бе ка хаю!» Гэ та гу чыць так 
цёп ла, вы толь кі па слу хай це! 
На ват ка лі та та не за маў ляе 
жы вую му зы ку, мы ўсё ад но 
ўклю ча ем гу кі цым ба лаў у 
за пі се, каб ства рыць ка ла-
рыт ную ат мас фе ру. Уяў ля-
е це, дзі ця вы хо дзіць пер шы 
раз у свет і чуе гу кі цым ба-
лаў! Гэ та не пе ра даць сло-
ва мі! Прос та цяп лее ўнут ры, 
ка лі ты гэ та ба чыш і чу еш. Я 
на ват га ва ру гэ та, і ў мя не 
слё зы на ва роч ва юц ца. Мне 
ха це ла ся б, каб мя не су стра-
ка лі так. Та му ха чу па дзя ліц-
ца гэ тым з бе ла рус кі мі сем' я-
мі. Каб ма ту лі ды та ты ад чу лі 
вось гэ тую цеп лы ню ў сэр цы 
ад свай го, ад род на га. А на-
шы дзет кі з на ра джэн ня бы лі 
са праўд ны мі бе ла ру са мі.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. 
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу

«Са мім та там ра біць ні чо га 
не трэ ба. За іх усё ро біць ані ма тар 
у воб ра зе Ку па лін кі, Бус ла 
ці Шлях цян кі XVІІ ста год дзя».

«Сён ня ні ко га не здзі віш тым, 
што су стрэў жон ку з ра дзіль ні 
на лі му зі не з ру жа мі ды 
ша ры ка мі. Так ро бяць ва ўсім 
све це. Ін шая спра ва, ка лі ты 
ска жаш, што су стрэў ка ха ную як 
са праўд ны бе ла рус — на ка рэ це, 
пад гу кі цым ба лаў...»


