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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

4 апреля в 17.00 в Национальном историческом 
музее Республики Беларусь состоится открытие 
выставки «Оригами. Сфера постоянства пере-

мен», на которой будут представлены работы победите-
лей и призёров международных олимпиад по оригами.

В экспозиции среди множества оригами, созданных ор-
ганизаторами и участниками выставки, коллекция 
работ победителей и призёров олимпиад разных лет. 
Модели оригами, помимо эстетической ценности, об-
ладают уникальным свойством вызывать удивление. 
А для каждого оригамиста сам процесс складывания так 
же ценен, как и готовое произведение. Для того, чтобы 
посетители смогли ощутить волшебство преобразова-
ния плоскости бумажного листа в различные фигуры, 
а также сами попробовать пофантазировать с бума-
гой, на выставке представлены специально созданные 
экспонаты, позволяющие заглянуть «внутрь» оригами. 

Национальный исторический музей Республики Беларусь
г.Минск, ул. К. Маркса, 12
ежедневно с 11.00 до 19.00
тел. 327 48 22, 327 43 22   histmuseum.by
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Красавік… Які прыгожы, сонечны 
і жыццялюбівы месяц! Вясновыя 
ўсмешкі жанчын на старонках 
часопіса чаруюць і радуюць. 
Шмат таксама цікавых абвестак 
і навін. Але ж і супярэчлівага 
нямала. У 1930-я многа пішуць 
пра шкоднасць веры ў Бога, а ў 
1990–2000 гадах амаль кожная 
красавіцкая вокладка віншуе 
чытачоў з Вялікаднем.
Красавік – гэта крыху запо-
зненыя віншаванні з 8 Сакавіка 
і крыху раннія – з 1 Мая, гэта 
ўзгадванне пра дзень нараджэння 
Леніна і, безумоўна, артыкулы, 
прысвечаныя першаму палёту 
Юрыя Гагарына ў космас. Таксама 
штогод у красавіцкіх нумарах 
ёсць парады па пасеве раслін, 
веснавой працы на прысядзібным 
участку. Ёсць шматлікія 
выкрайкі з моднымі сукенкамі і 
дзіцячым адзеннем. 
Давайце сёння ізноў разам з “Але-
сяй” узгадаем нашу гісторыю 
(правапіс хронік захоўваецца як у 
арыгінале).
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ХРОНІКА

1930 г. У рэдакцыю прыйшло звы-
чайнае, на першы погляд, 
пісьмо ад чытачак. Але сёння 
нам цікавыя такія дробязі:

“Чытачкі часопісі просяць 
рэдакцыю ў далейшым зьмяшчаць 
гэткія матэр’ялы:

1. Гадаванне дзяцей (аб гэтым 
ужо друкавалася, але мала).

2. Папярэджанне цяжарнасьці 
(на вялікі жаль, гэтага ў часопісе 
няма, а ўсіх цікавіць гэта пытаньне).

3. Кухня – стравы з гародніны 
і садавіны, іх значнасьць. Карысна 
зьмяшаць рэцэпты ад рабкорак.

4. Вельмі карысна, каб на ста
ронках часопісі сялькоркі дзяліліся, 
як праходзіць калектывізацыя, як 
арганізавана праца ў калгасе, як ім 
жывецца ў калгасах.

Трэба адзначыць, што гэтае 
пытаньне самае жыццёвае і ім 
сялянкі цікавяцца больш усяго”.

Мы не ведаем, ці быў апошні сказ 
прыпіскай ад рэдакцыі, або чытачкі 
самі ўдакладнілі пра сваю цікавасць. 
Каб зразумець, чаму менавіта такі 
пералік пажаданняў, варта ведаць, 
што ў той час у “Беларускай работніцы 
і сялянцы” амаль не друкавалі нічога 
з пералічанага, акрамя апошняга 
пункта. Пра жыццё калгасніц 
насамрэч пісалі штомесяц. А вось 
спіс паказвае, што на самай справе 
хвалявала жанчын таго часу. Якім бы 
цяжкім і палітызаваным ён не быў, 

жанчыны першым пытаннем 
паставілі гадаванне дзяцей, 
а калектывізацыя чамусьці 
аказалася на апошнім месцы, 
як бы выпадкова ўзгаданы 
абавязковы пункт. 

Зараз нам цяжка ўсвядоміць, 
якое значэнне мае нават сам 
парадак гэтых пытанняў побач з 
паведамленнямі: “Што зроблена 
па допісах рабселькорак. Зьнялі з 
працы абслугоўваючы персанал, 
распусьцілі мясцком”…

1963 г.  У гэтыя гады ў часопісе 
змяшчаюць шмат артыкулаў пра 
жаночую моду. Але і пра мужчын 
не забываюцца! Вось, напрыклад, 
парады мужчынам: “Калі вы 
не хочаце адстаць ад моды, 
запомніце, што ў 1963 годзе 
пераважае аднабортны касцюм. 
Сілуэт касцюма ўмерана 
стройны. Плечы захоўваюць 
сваю натуральную форму, з 
невялікай пукатасцю. Вата 
выкарыстоўваецца толькі для 
ўраўнення лініі пляча. Пінжакі 
злёгку прыталеныя і высока 
зашпільваюцца на два гузікі”.

У матэрыяле настойліва раяць 
пазбягаць штаноў з манжэтамі, а з 
колераў у модзе карычневы і шэры 
ўсіх таноў, сіні і сумесь сіняга з 
зялёным. Цікава параўнаць гэтыя 
парады з сённяшняй модай!



1984 г. Кранае тэкст М. Асіповіч “Тры мінуты маўчання”, 
якім мы не можам з вамі не падзяліцца (урывак).

“Ёсць такія мінуты. У пэўны час сутак радысты 
ўсіх караблёў ва ўсім Сусветным акіяне на тры мінуты 
перарываюць усе перагаворы, нават самыя важныя. У 
гэтыя мінуты маўчання ў эфір мае права выйсці толькі 
тое судна, якое церпіць бедства, і паслаць аднолькавыя 
для ўсіх сігналы марзянкі “SOS” – кліч аб дапамозе, 
што азначае “Выратуйце нашы душы”. У адпаведнасці 
з гэтым законам марскога брацтва ўсе караблі, якія 
знаходзяцца нападалёк ад таго, што трапіў у бяду, 
павінны прыйсці яму на дапамогу.

Кажуць, аднойчы ў тыя тры мінуты напружанай 
цішыні ў эфіры раптам узарваліся адчайныя словы: “Я 
кахаю цябе!..” Насуперак марскім канонам вырваўся 
ўсплёск чалавечага пачуцця з надзеяй дайсці да таго 
сэрдца, дзе яно адгукнецца. Бо і ў людскім акіяне бываюць 
на грані катастрофы людскія душы”.

1994 г. Галоўнае ў нумары – інтэрв’ю з актрысай Зояй 
Белахвосцік. Яна ўзгадвае дзяцінства: “Дача 
майго дзеда, вядомага купалаўца Глеба Глебава 
знаходзілася побач з дачай артыста Паўла 
Малчанава. Мне, пэўна, было гады чатыры, 
калі Малчанаў, гледзячы на мяне, гарэзлівую 
дзяўчынку, якая то малявала, то спявала, 
сказаў: “Ведаеце, а яна ж будзе артысткай!”

Прайшло 25 гадоў, і сёлета “Алеся” змясціла но вае 
інтэрв’ю з паважанай нашай актрысай Зояй Валянці-
наўнай – ужо ў якасці народнай артысткі Беларусі.

ПІСЬМЫ

1948 г.  Пасля вайны чытачы часта дзяліліся з 
“Работніцай і сялянкай” сваімі гісторыямі пра той 
цяжкі час, пра чалавечы лёс, пра боль і гераізм. 
Так, быў надрукаваны і расказ пра схаваны ў 
вайну сцяг Беларускай ССР. Людзі рызыкавалі 
сваім жыццём. Не ўсім сёння будзе зразумелы 
такі ўчынак: здавалася б, кавалак тканіны…

Вось гэты расказ Наталлі Фарафонавай аб тым, як яны 
з дачкой уратавалі чырвоны сцяг падчас акупацыі.

“…Мы жылі ў Арцёмаўску, калі здарылася вайна. 
Хутка нашу кватэру занялі танкістыэсэсаўцы. Ад-
нойчы афіцэр прынёс шаўковы чырвоны сцяг з гербам 
Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і з 
надпісам залатымі літарамі. Маленькая Ніна цвёрда 
задумала забраць совецкі сцяг з брудных рук разбойнікаў. 
Скарыстаўшы момант у мітусні збораў, Ніна выкрала ў 
немцаў Беларускі сцяг і схавала ў гурбе снегу. Як толькі 
немцы паехалі, Ніна прынесла мне свой каштоўны зда-
бытак.

Зачыніўшыся ў кватэры, мы беражліва ўклалі сцяг 
у спецоўку мужа і схавалі ў спінку канапы, на якой да-
рэчы спалі нямецкія жандары. Цяжка перадаць, колькі 
тады перажылі мы трывожных дзён і бяссонных начэй. 
Кожную хвіліну баяліся, што немцы выявяць сцяг і нас 
пазабіваюць.

Увесну 1943 г. пачаліся ў горадзе пагалоўныя вобыскі. 
З вялікай рызыкай мы выцягнулі сцяг з канапы, захавалі 
яго ў адрэзак жалезнай трубы і закапалі на агародзе. 
Там праляжаў ён да прыходу часцей Совецкай Арміі.
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З вызваленнем Арцёмаўска мы сцяг перадалі горсаве-
ту, які пазней пераслаў яго ў Мінск, дзе ён захоўваецца 
ў музеі Вялікай Айчыннай вайны”.

Дарэчы, сцяг гэты і цяпер знаходзіцца ў Беларускім 
дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
у яго нават ёсць копія, бо рэліквія вельмі каштоўная. 
А маці і дачка Фарафонавы за адвагу і мужнасць былі 
ўзнагароджаныя Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР.

2004 г.  Да 80-годдзя часопіса рэдакцыя надрукавала 
некалькі старых фотаздымкаў са сваіх архіваў 
і папрасіла адгукнуцца тых, хто сябе на фота 
пазнаў. Першае пісьмо прыйшло ад Соф’і 
Дзмітрыеўны Краўцовай: 

 “Дарагая “Алеся”! Ніколі ў жыцці не пісала пісьмаў 
у рэдакцыю, а вось тут не ўтрымалася. На старонцы 
часопіса ўбачыла сваю мілую мамачку. Яе ўжо няма на 
гэтым свеце. Але здымак узрушыў маё сэрца, і жыццё 
ў адзін момант прайшло перад маімі вачамі”. Чытач-
ка расказала пра лёс сваёй маці, а рэдакцыя была вельмі 
ўдзячная яе водгуку.

НАШЫ ДЗЕЦІ

Ва ўсе часы існавання часопіса надавалася ўвага вы-
хаванню дзяцей. Напрыклад, “Работніца і сялянка” не 
аднойчы падкрэслівала: для таго, каб дзеці цябе слухалі, 
паслухай іх і ты!

У 1986 г. былі надрукаваныя жартаўлівыя нататкі пад-
слуханых В. Сярэбраным дзіцячых размоў: 

***
– Табе штонебудзь прыснілася ноччу?

– Толькі сон, а больш нічога.

***
– Што вы рабілі ў лужыне?

– Мылі гразь.

***
– Мама, ты спіш?

– Не яшчэ.
– Адгадай, а я сплю?

***
– Бабуля, а людаеды кусаюцца?

***
 Тата, сёння па тэлевізары будзе добрае кіно?

 Не ведаю. А тое, што зараз ідзе, хіба не добрае?
 Ну, гэта ж дзіцячае…

Падрыхтавала Віталіна БАНДАРОВІЧ

Фота аўтара
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Як вядома, першы нумар нашага часопіса пабачыў 
свет у лістападзе 1924 года. Гэта была ініцыятыва 
жаночага аддзела ЦК Кампартыі БССР, таму най-
перш тут змяшчаліся матэрыялы пра грамадскае 
і палітычнае жыццё жанчын у Савецкай Беларусі. 
Напачатку часопіс называўся “Беларуская работніца 
і сялянка”; потым у 1931–1941 гг. – “Работніца 
і калгасніца Беларусі”. З аднаўленнем выхаду пасля 
Вялікай Айчыннай вайны з 1946 г. па 1995 г. папу-
лярнае жаночае выданне мела назву “Работніца 
і сялянка”, а ў 1995 г. атрымала пяшчотнае белару-
скае жаночае імя “Алеся”. 
Галоўны часопіс жанчын Беларусі чуйна лавіў подых 
часу і мяняўся суадносна зменам у грамадстве, але 
заўсёды яго ўзначальвалі толькі жанчыны. Сёння вядо-
ма, што ў розныя гады яго галоўнымі рэдактарамі былі 
Марыя Муратава, Аляксандра Ус, Марыя Карпенка, 
Раіса Баравікова, Тамара Бунта. А вось сярод аўтараў 
значыліся многія паважаныя мужчыны – паэты і 
пісьменнікі Янка Купала, Якуб Колас, Паўлюк Трус, 
Змітрок Бядуля, Кузьма Чорны, Міхась Лынькоў, Іван 
Мележ, Іван Шамякін, Ніл Гілевіч і інш.
Часопіс неаднаразова быў адзначаны ўрадам за высокія 
паказчыкі ў працы, а ў 1974 г. у сувязі з 50-годдзем 
узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга. У 1980-х тыраж “Работніцы і сялянкі” дасягнуў 
рэкорда – 1,5 мільёна асобнікаў! Асноўная мэта 
часопіса застаецца нязменнай на працягу ўсяго часу яго 
існавання – паказаць беларускую жанчыну як асобу 
незалежна ад таго, хто яна па прафесіі і роду заняткаў, 
прафесар або хатняя гаспадыня, кіраўніца прадпрыем-
ства або даярка, дэпутатка або шматдзетная маці. 

ЛЯ ВЫТОКАЎ – 
РЭВАЛЮЦЫЯНЕРКІ
Першы рэдактар
Марыю Фёдараўну МУРАТАВУ (1900–1963) яе суайчыннікі ведалі як таленавітага арганізатара, 
нястомнага барацьбіта за ажыццяўленне раўнапраўя працоўных жанчын, палымянага агітатара 
і прапагандыста ленінскіх ідэй.

Марыя Муратава, першы рэдактар.
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Маруся МУРАТАВА – дач-
ка рабочага-чыгу начніка. 

Пасля гучных падзей Кастрыч-
ніцкай рэвалюцы яе сям’я жыла 
ў горадзе Невелі, тады Віцебскай 
губерніі. У 1918 г. дзяўчына 
ўступае ў камсамол і пачынае 
працаваць у павятовым ваен-
камаце. Як камсамолка Марыя 
часта выступала на мітынгах, 
сходах, заклікала змагацца з 
ворагамі Савецкай улады, дапа-
магаць маладой рабоча-сялян-
скай дзяржаве будаваць новае 
жыццё.

У красавіку 1919 г. яна была 
прынятая ў Каму ні стычную 
пар тыю бальшавікоў і стала 
загад чыцай жаночага аддзела 
павятовай арганізацыі КП(б). 
Партарганізацыя ў Невелі была 
невялікая, а неадкладных спраў 
процьма, і Муратаву кідалі з адной 
работы на другую. 19-гадовая Ма-
руся працавала ў рэўтрыбунале, 
сабесе, па прадразвёрстцы і 
інш. Яна ўмела запальваць 
жанчын на грамадскія справы, 
згуртоўваць вакол ленінскай ідэі. 
Заўсёды ў пунсовай касынцы, 
знаходзілася яна сярод работніц 
і сялянак. Невельскім жанаддзе-
лам праводзілася вялікая работа 
па ліквідацыі непісьменнасці, 
арганізацыі “чырвоных” куткоў. 
Шмат энергіі было праяўлена 
Марусяй у стварэнні ўстаноў па 
ахове мацярынства і дзяцінства. 
Невельскі перыяд партыйнай ра-
боты быў для Муратавай вялікай 
палітычнай школай, разам з 
арганізатарскім вопытам набыла 
яна і неабходныя якасці кіраўніка.

У 1922 г. М. Муратава была 
накіравана на вучобу ў Маскву, 
але рабфак не скончыла, бо яе 
адклікалі ў Мінск на працу на 
пасадзе заг. жанаддзела ЦК 
КП(б) Беларусі. Выбралі членам 
ЦК КП(б) і ЦВК Беларусі. 

Варта зазначыць, што ў 
1927 г. Марыя Муратава была 
накіраваная ў Ташкент у скла-
дзе групы камуністаў для пра-
вядзення тлумачальнай работы 
па прыцягненні жанчын Сярэд-
няй Азіі ў грамадска-палітычнае 
жыццё савецкай краіны, прамыс-
ловае і культурнае будаўніцтва. 
Яна актыўна садзейнічала ства-
рэнню сеткі школ лікбезу, жа-

З артыкула ў часопісе “Работніца і сялянка” №1 за 1975 г.
“На новай рабоце разгарнуўся яркі арганізатарскі талент М.Ф. Му
ратавай. Тут трэба адзна чыць, што жанаддзелу да водзілася 
весці барацьбу з недаацэнкай ролі жанчын у дзяржаўным савецкім 
будаўніцтве. У палоне адсталых поглядаў былі нават некаторыя 
кіруючыя работнікі. Такім таварышам часта пападала ад Мурата
вай. Яна выкрывала іх на сходах і ў друку, каб іншым было непанадна 
парушаць ленінскае ўказанне аб шырокім прыцягненні жанчын да 
кіравання дзяржавай.
Калі ўспамінаеш тыя гады, здзіўляешся, як рана рабіліся дарослымі 
тады людзі. Падумаць толькі, у 20гадовай дзяўчыны за плячыма 
было ўжо некалькі гадоў актыўнай палітычнай дзейнасці, вялікі 
вопыт практычнай работы па арганізацыі мас, вопыт агітатара, 
прапагандыста, арганізатара. Ці трэба дзівіцца, што яе, няглед
зячы на малады ўзрост, выбіраюць у склад ЦК Кампартыі Беларуі 
і даручаюць работу сярод жанчын усёй рэспублікі. Усе важнейшыя 
этапы работы сярод жанчын Беларусі пачатку і сярэдзіны 1920х 
гадоў звязаны з імем Марусі Муратавай. Яна была паважаная і 
аўтарытэтная сярод камуністаў і шырокіх беспартыйных мас.
Як шмат душы, сіл і энергіі было ва ўсё гэта ўкладзена, до
бра ведалі тыя, хто з ёй працаваў. 3 гадамі мацнеў несумнен
ны талент Муратавай як партыйнага кіраўніка. Яна ста
ла відным дзеячам жаночага камуністычнага руху Беларусі. 
Марыя Фёдараўна Муратава была таксама ініцыятарам, 
арганізатарам і першым рэдактарам часопіса для жанчын 
“Беларуская работніца і сялянка”.

***(Правапіс артыкула захаваны).
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ночых клубаў, дзіцячых садоў 
і ясляў, адкрыццю шаўкова-
прадзільных фабрык у Фергане, 
Самаркандзе, Ташкенце, Ашха-
бадзе і прыцягненню да працы 
на іх жанчын, асабліва карэнных 
нацыянальнасцяў. 

У канцы 1931 г. М.Ф. Мура-
тава вярнулася ў Маскву, дзе 
працавала ў Маскоўскім гаркоме 
партыі. Была доўгі час галоўным 

рэдактарам савецкага часопіса 
“Крестьянка”. Але ў 1937 г. яе 
арыштавалі як жонку “ворага на-
рода” – яе муж І.А. Зяленскі, член 
ЦВК СССР, праходзіў па справе 
“антысавецкага праватрацкісцкага 
блока”. Марыя Муратава была 
асуджаная на 8 гадоў працоўных 
лагераў з высылкай у Варку-
ту (Поцьма). Рэабілітаваная 
ў 1955 г. 

Першая рэдкалегія часопіса, па цэнтры – Марыя Муратава, злева – Лізавета Пісманік.



Палымяныя рамантыкі 

Яшчэ адной са стваральніц часопіса “Белару-
ская работніца і сялянка” і самым першым 

намеснікам яго рэдактара была Елізавета Ісакаўна 
Коган-Пісманік. 

Нарадзілася Ліза ў гарадку Невель Віцебскай 
губерніі. Яна адна з 9-ці дзяцей мясцовага маляра 
скончыла сем класаў гімназіі. Паехала ў Віцебск, 
уладкавалася ў аптэку. Рамантычная барацьба за 
светлую будучыню і камуністычныя ідэі захапілі 
юную дзяўчыну. На рэвалюцыйным сходзе яна 
пазнаёмілася са сваім аднагодкам і земляком Ры-
горам Пісманікам. Гэта было каханне з першага 
позірку і адзінае на ўсё жыццё.

Ліза актыўна ўключаецца ў жаночы рэвалюцый-
ны рух. У 1918 г. на Усерасійскім з’ездзе работніц і 
сялянак Л.Коган-Пісманік прадстаўляе беларускіх 
жанчын. Знаёміцца з Н. Крупскай, І. Арманд, А. Ка-
лантай. Яна была ў захапленні ад палымянага вы-
ступлення Уладзіміра Леніна пра ролю жанчыны ў 
Сусветнай рэвалюцыі і пазней узнёсла пісала: «З’езд 
савецкіх работніц і сялянак паказаў, што з нашай 
Рэвалюцыяй паднялася вялікая жаночая раць». 

У 1920 г. Л. Пісманік ідзе камісарам у Чыр-
воную Армію; з 1921 г. працуе намеснікам загад-
чыка жанаддзела Віцебскага губкома партыі; у 
1923-1925 гг. узначальвае жанаддзел ЦК КП(б) 
Беларусі. Гэта была палымяная камуністка і пра-
пагандыстка ленінскіх ідэй. Няпроста склаўся яе 
далейшы лёс.
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З артыкула М. Карпенкі, “Работніца і сялянка”,  1994 г.

“…Лізавету і яе каханага рэвалюцыйныя падзеі 
падхапілі і панеслі па хвалях грамадзянскай 
вайны. Ліза спачатку пісала свайму Рыгору на 
фронт, а ў 1920 годзе, стаўшы яго жонкай, едзе 
з ім у Башкірскую дывізію. Потым былі Віцебск, 
Гомель, яго вучоба ў Маскве і яе праца ў жаночым 
аддзеле ЦК КПБ(б). Менавіта тады і даручылі 
ёй стварыць часопіс, стаць намеснікам рэдак
тара «Беларускай работніцы і сялянкі» – пер
шага ў гісторыі нацыянальнага часопіса для 
жанчыны.
А муж яе стаў прафесійным вайскоўцам. У 1936 г. 
Рыгора Яфімавіча Пісманіка прызначылі 
намеснікам, а ў пачатку 1937 г. – начальнікам 
Палітупраўлення Беларускай ваеннай акругі.
«Мы былі ўсім сэрцам рэвалюцыйнымі раман
тыкамі, – успамінае Лізавета Ісакаўна, – ды 
наша рамантыка хутка разбілася ўшчэнт». У 
чэрвені 1937 г. схапілі і растралялі каманду
ючага БВА І.Убарэвіча, а ў лістападзе ўначы 
раздаўся грукат і ў кватэру Пісманікаў... 
«Больш свайго Грышы я не бачыла, толькі 
перадалі мне яго запіску: «Будзь бадзёрай 
і трымайся!»

Праз некалькі дзён 
начны грукат паўта
рыўся. Цяпер забралі 
яе... Восем гадоў пад 
Іркуцкам... Потым 
вярнулася ў Віцебск, 
вяла літгурток у тэат
ры, друкавала свае артыкулы ў газетах. Але ў 
1949 годзе яе як жонку «ворага народа» схапілі 
ізноў. Зноў лагер – цяпер у Комі АССР. Ды, на 
шчасце, памёр Сталін... Яе выпусцілі. У  1955 го
дзе і яе, і мужа рэабілітавалі. Тады ж прыслалі 
ёй даведку: «Гр. Пісманік Рыгор Яфімавіч памёр 
17 сакавіка 1939 года». У радку «прычына смерці» 
стаяў прочырк...
Ёй наканавана было зноў сустрэцца з М. Мура
тавай, таксама пакутніцайлагерніцай, дапа
магаць адна адной. Можна толькі дзівіцца яе 
жыццяздольнасці (у 95 гадоў жыве адна!), яе фе
наменальнай памяці і мудрасці. «Ой, вы з Мінска! 
Якое шчасце, я ж яшчэ адзін артыкулуспамін  для 
«Работніцы і сялянкі» напісала». 
«Будзь бадзёрай і трымайся!» – завяшчаў ёй каха
ны. І яна трымаецца”…

Лізавета Пісманік.
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“Так мы пачыналі…” 

З артыкула Л. Пісманік, 
 “Ра бот ніца і сялянка”, 

1974 г.
“Мне ніколі не забыць 

гэты цёплы летні дзень. 
У пакой жанаддзела не 
ўвайшла, а ўбегла член 
бюро КЦ Кампартыі 
Беларусі Марыя Мурата-
ва і з парога гучна ўсклік-
нула:

– Ура! У нас будзе 
часопіс!

– Ура! – адгукнуліся мы і кі ну-
ліся абдымаць нашу прыгожую 
смуглявую Марусю.

Пасадзіўшы Муратаву на 
шы рокую скураную канапу, мы 
пачулі яе падрабязны рас каз. Бю-
ро ЦК з вялікай заці каў ле насцю 
паставілася да ідэі стварэння жа-
ночага рэспубліканскага часопіса. 
Выпусціць яго трэба было ўжо да 
губернскай нарады жанаддзелаў. 
Падрыхтоўку пачаць неадкладна.

Гэта было ажыццяўленне на-
шай запаведнай мары. А для 
мяне асаблівая радасць: я ж яшчэ 
з 1918 года звязана з друкам. 

Аднак што і казаць, для ўсіх 
нас выданне часопіса было но-
вай, складанай і вельмі адказ-
най справай. Хацелася, каб ён 
дастойна прадоўжыў традыцыі 
бальшавіцкага друку, традыцыі 
ўсімі намі любімай “Работницы”, 
створанай яшчэ да рэвалюцыі па 
прапанове У. Леніна.  Прыкла-
дам для нас былі “Коммунистка”, 
якую рэдагавала Н. Крупская, а 
яшчэ “Крестьянка”.

З чаго пачаць? Нам не ха-
пала вопыту, тут на дапамогу 
прыйшлі старэйшыя таварышы. 
Стварылі рэдкалегію часопіса. 
Былі цяжкасці з паперай. Час 
нялёгкі: рэспубліка знясілена гра-
мадзянскай вайной і белапольскай 
акупацыяй. Аднак выпуск адука-
цыйнага часопіса для жанчын быў 
для партыі вельмі важным.

Нам патрабавалася адразу 
зацікавіць шырокае кола чытачак, 
работніц і сялянак, ясна, проста, 
даходліва і разам з тым з прынцыпо-
вай глыбінёй асвятляць галоўныя, 
актуальныя задачы, якія ставіла 
партыя, пытанні  міжнароднага 
жыцця. Увагу трэба было ўдзя-
ліць працы, быту, выхаванню 
дзяцей, адпачынку жанчын… 

Трэба было дабівацца, каб “Бе-
ларуская работніца і сялянка” 
стала сябрам і дарадчыкам для 
працоўных жанчын.

Надзея Крупская прысла-
ла для першага нумара свой 
арты кул “Ленінская партыя і 
Кастрычніцкая рэвалюцыя”, і 
гэта было вельмі важным прыві-
таннем часопісу.

…Мы часта забягалі ў друкар-
ню, хваляваліся, падганялі – зда-
валася, працэс друкавання вельмі 
марудны. І вось настаў дзень, 
калі мы атрымалі доўгачаканы 
першы нумар. Наш першынец 
здаваўся нам такім прыгожым, 
удалым, проста цудоўным! Мы 
былі шчаслівыя і гордыя. Мурата-
ва мне, а я Муратавай падаравалі 
на памяць першы нумар з цёплым 
сяброўскім надпісам. 

…Вельмі важнае месца для 
нас займала ліквіда цыя непісь-
меннасці і мала пісь мен насці, 
асабліва на сяле. Работніцы ў го-
радзе часам з неахвотай садзіліся 
за буквар, бо лічылі, што гэта шмат 
цяжэй,  чым праца ля станка. 
А сялянкі проста саромеліся ву-
чыцца: “Няхай ужо нашыя дзеці…” 
Але затое якая вялікая радасць 
была пасля авалодання граматай! 

Самае каштоўнае, што часопіс 
ужо чакалі ў хатах-чытальнях, 
“чырвоных” кутках фабрык і 
заво даў, ён знайшоў прызнанне ў 
рабочай і сялянскай сям’і. Тыраж 
за два гады падвоіўся, а за пяць 
узрос да 12 тысяч. Нам пісалі 
300 рабселькоравак. Напомню, 
што іх праца ў абстаноўцы вос-
трай класавай барацьбы была 
парой вельмі небяспечнай”.

Часопіс з першага нумара шмат увагі ўдзяляў мастацкаму афармлен-
ню. Асабліва выдзяляўся ён на фоне іншых у перыяд, калі галоўным 
мастаком «Работніцы і сялянкі» быў выдатны беларускі графік Генадзь 
Змудзінскі (1897−1938). Ягоная праца па дызайне вокладак рабіла іх 
сапраўды адметнымі сярод выданняў 1920-х гг.

9

Падрыхтавала Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА
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Замечательной традицией стало 
в первый месяц весны чество-
вать лауреатов и победителей 
Республиканского конкурса 
«Женщина года». В этот раз 
ими стали 40 представительниц 
прекрасной половины из всех 
областей страны.

В своей приветственной речи 
председатель Белорусского со-

юза женщин, заместитель предсе-
дателя Совета Республики Мари-
анна Щёткина отметила, что в этот 
раз на конкурс были представлены 
кандидатуры 200 белорусок. Все они 
достигли значительных успехов в 
различных сферах: производство, 
сельское хозяйство, общественная 
работа, культура, спорт, а также 
материнство. 

Марианна Щёткина также об-
ратила внимание, что в этом году 
впервые победительницам конкурса 
вручается знак-символ «Васильковая 
жар-птица», который символизирует 
одухотворённый образ женщины, её 
стремление в любых ситуациях доби-
ваться высот. 

Лучших женщин страны награж-
дали вице-премьер Игорь Петришен-
ко, заместитель главы Администра-
ции Президента Владимир Жевняк, 
министр здравоохранения Валерий 
Малашко. 

В числе победительниц в номи-
нации «За лидерство и успешное ру-
ководство» – генеральный директор 
ОАО «Полесье» Пинска Татьяна Лу-
гина, заместитель председателя Рос-
сонского райисполкома, председатель 
Россонской районной организации 
БСЖ Галина Подвительская, дирек-
тор филиала ОАО «Гомсельмаш» 

Наталья Звенигородская, замести-
тель прокурора Гродненской об-
ласти Светлана Рахман, замести-
тель генерального директора по 
финансам и банковским вопросам 
агрокомбината «Ждановичи» Свет-
лана Вялкова, директор управления 
«Дорсервис» СУ треста № 3 г. Мо-
гилёва Татьяна Булчинская, дирек-
тор НПУП «Автоматизированные 
технологии туризма» г. Минска 
Марина Гнедая, начальник центра 
банковских услуг № 532 Белагро-
промбанка г. Молодечно Светлана 
Шатровская.

Ж Е Н Щ И Н А  Г О Д А

Вам наша благодарность
и почёт
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В номинации «Активная жизнен-
ная позиция» победительницами ста-
ли генеральный директор ООО «Ла-
гуна» Брестской области Наталья 
Ильницкая, главный редактор ви-
тебских городских газет «Витьбичи» 
и «Вечерний Витебск» Нина Тулино-
ва, директор Калинковичского заво-
да бытовой химии Оксана Логвина, 
спортсмен-инструктор Национальной 
команды по лёгкой атлетике Ольга 
Мазурёнок, председатель Клецкого 
районного Совета депутатов Минской 
области Светлана Чекун, главный врач 
Бобруйской городской поли-
клиники № 3 Наталия 
Кизимова, предсе-
датель правления 
Минской област-
ной организации 
Белорусского 
общества ин-
валидов Анна 
Горчакова. В 
номинации «Ма-
теринская слава» 
отмечены Янина 
Ващук из Кобрина, 
приёмный родитель 
из Чашникского района 
Наталья Олешковская, опера-
тор машинного доения СХП «Судко-
во» Хойникского района Александра 
Ушакова, провизор аптеки РУП «Фар-
мация» г. Лиды Оксана Лоза, социаль-
ный работник из Минского района 
Валентина Резник, родитель-воспи-
татель детского дома семейного типа 
Глусского района Тамара Савина, ру-
ководитель МБО «Центр поддержки 
семьи и материнства «Матуля» Ве-
роника Сердюк, старший прокурор 
управления по надзору за исполнени-
ем законодательства на транспорте и 
в таможенных органах Генеральной 
прокуратуры Юлия Трикоза.

Победительницами в номинации 
«Хозяйка села» стали руководитель 
фермерского хозяйства «Находка По-
лесья» Ивановского района Татьяна 
Котковец, председатель Бычихинского 
сельсовета Городокского района Анто-
нина Колца, хозяйка агроусадьбы «На 
Мира» Речицкого района Людмила 
Мыстовская, начальник животновод-
ческого комплекса «Ликовка» сель-
хозкооператива им. В. Кремко Грод-
ненской области Наталья Руселевич, 
оператор по выращиванию бройлеров 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 
Зоя Гулецкая, главный зоотехник 
СПК «Родина» Белыничского района 
Валентина Лапотентова. 

Лучшими в номинации «Духов-
ность и культура» названы руково-
дитель образцового театра эстрады 
«Капелька» Барановичского района 
Лариса Довят, настоятельница Спа-
со-Евфросиниевского ставропиги-
ального женского монастыря в По-
лоцке игуменья Евдокия Левшук, 
директор ГУ «Октябрьский районный 
дом ремёсел» из г.п. Октябрьский Го-
мельской области Татьяна Холодок, 
первая вице-мисс конкурса «Мисс 
Беларусь – 2018» Маргарита Марты-
нова,  преподаватель хоровых дисци-
плин Молодечненского музыкально-
го колледжа им. М. Огинского Вера 
Кохановская, начальник управления 
культуры Могилёвского городского 
исполнительного комитета Ирина 
Жаббарова, народная артистка Бе-
ларуси Ядвига Поплавская, директор 
детской хореографической школы 

искусств № 1 г. Минска Ирина Доро-
хина, старший инспектор Гроднен-
ского областного управления МЧС 
Ирина Качан, заместитель предсе-
дателя профсоюзной организации 
ОАО «АСБ Беларусбанк» по Грод-
ненской области Чеслава Мулярчик. 
Награды в номинации «За предан-
ность Белорусскому союзу женщин» 
удостоена заместитель председателя 
Брестской областной организации 
БСЖ Ирина Орабей. 

В концертной программе высту-
пили многие известные артисты – 
Александр Солодуха, Герман, Алек-
сандра Гайдук, Тео, вокальная группа 
Академического ансамбля песни и 
танца Вооружённых Сил, Ядвига По-
плавская, Анастасия Тиханович, 
Тать яна Дробышева и другие.

По материалам БЕЛТА

Важно
В день торжественного мероприятия Марианна Щёткина объявила о старте новой 

патриотической акции БСЖ «Женское лицо Победы», которая приурочена к 75-летию 
освобождения Беларуси. Акцию БСЖ проведёт совместно с Белорусским музеем истории 
Великой Отечественной войны. Кроме того, БСЖ будет оказывать содействие, чтобы дети 
по всей стране могли бесплатно посещать мемориалы и музеи. 
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П Р А Е К Т

Чужых дзяцей, як 
вядома, не бывае. 
З году ў год сотні 
беларусаў пацвяр-
джаюць гэта, пры-
маючы ў свае сем’і 
маленькіх выхаванцаў 
дзіцячых устаноў. Ці 
складана зрабіцца 
ўсынавіцелем? Якія 
этапы абавязко-
ва трэба прайсці, 
каб у вашым доме 
з’явілася дзіця? 
Пра гэта распавяла 
“Алесі” дырэктар 
Нацыянальнага 
цэнтра ўсынаўлення 
Рэспублікі Беларусь 
Вольга ГЛІНСКАЯ. 

– Вольга Мікалаеўна, ці доўгі 
шлях паміж жаданнем усынавіць 
дзіця і тым днём, калі хлопчык 
ці дзяўчынка пераступіць парог 
дома сваіх новых бацькоў? 

– Як правіла, спачатку будучыя 
ўсынавіцелі звяртаюцца ў службу 
апекі і папячыцельства па месцы 
жыхарства з дакументамі, потым 
праходзяць навучанне, псіхолагі 
дапамагаюць ім падрыхтавацца да 
бацькоўскай ролі. Гэта можна зрабіць 
і ў нас, на базе Нацыянальнага цэн-
тра ўсынаўлення. Пасля наведвання 
заняткаў будучыя бацькі могуць рас-
пачынаць выбар дзіцяці. Далей усё 
індывідуальна. Некаторыя знахо-
дзяць “свайго” з першага погляду. 

– Ці павялічваецца ў Беларусі 
колькасць дзяцей, якія знайшлі 
новыя сем’і? 

– Раней мы імкнуліся перада-
ваць на ўсынаўленне як мага больш 
дзяцей, цяпер падыходы змяніліся. 
Уважліва вывучаем, ці сапраўды Алена ГАРШКОВА

Фота прадастаўлена 
НЦУ Беларусі

Што рабіць,
калі ёсць жаданнестаць усынавiцелем?
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людзі гатовыя ўзяць дзіця, ці не ка-
прыз, не забаўка гэта. Бо калі дзіця 
вяртаюць назад – а такія выпадкі 
хоць рэдка, але здараюцца – гэта для 
яго вялікая траўма. Іншым разам 
адмаўляем кандыдатам, якія, як мы 
бачым, яшчэ не падрыхтаваныя да 
адказнай ролі бацькоў. Летась у сем’і 
было перададзена 439 дзяцей, гэта 
крыху менш, чым у 2017 годзе. Але і 
колькасць дзяцей, якія засталіся без 
догляду бацькоў, скарачаецца, бо вя-
дзецца работа з біялагічнымі бацькамі, 
ім даюцца шанцы захаваць у сябе дзіця. 

– Дзяцей якога полу, узросту 
беларусы ўсынаўляюць больш 
ахвотна? 

– Раней людзі ў большасці выпад-
каў хацелі ўзяць малыша да трох 
гадоў, але сітуацыя, на шчасце, мя-
няецца. Цяпер ахвотна ўсынаўляюць 
і 5-7-гадовых. Вядома, больш шанцаў 
у цалкам здаровых дзяцей. Тым не 
менш, летась у сем’і забралі 10 дзяцей 
з асаблівасцямі развіцця. Дзяўчынкам 
традыцыйна аддаюць перавагу, бо не-
каторыя мамы лічаць, што іх лягчэй 
выхоўваць, ды і дапамогі ў будучым ча-
каюць больш ад іх, чым ад хлопчыкаў.

– Ці можна вызначыць сацы-
яльны партрэт усынавіцеляў? 

– Як правіла, гэта людзі ва ўзросце 
35–40 гадоў, якія зрабілі свядомы 
выбар завесці дзіця. У асноўным – 
поўныя сем’і, ёсць і адзінокія жанчы-
ны. Мужчын-адзіночак усяго каля 1%. 
Можна адзначыць як станоўчую тэн-
дэнцыю: калі раней да нас звярталіся 
бяздзетныя пары, дык цяпер многія 
маюць сваіх альбо ўсыноўленых дзя-
цей і гатовыя ўзяць яшчэ, бо і муж, 
і жонка мараць пра шматдзетную 
сям’ю. Мы вядзём банк дадзеных 
кандыдатаў ва ўсынавіцелі. Летась 
да нас звярнуўся 271 чаловек, 376 – 
прайшлі падрыхтоўку і атрымалі 
накіраванне на знаёмства з дзецьмі.

– Не сакрэт, што хлопчыкі і 
дзяўчынкі, якія раслі без матчы-
най ласкі, а часам і ў небяспеч-
ных умовах, могуць мець пэўныя 
складанасці з адаптацыяй у сям’і…

– Нашым Цэнтрам робіцца 
шмат для суправаджэння сем’яў з 
усыноўленымі дзецьмі. Таму што 
пасля “цукерачна-букетавага перы-
яду” пачынаюцца будні: бываюць і 
канфлікты, і праблемы. Усе бацькі 
маюць цяжкасці, а тым больш тыя 
з іх, якія ўзялі дзіця з прытулку 

або дзіцячага дома. Для дапамогі 
такім бацькам мы распрацавалі і 
пачалі рэалізоўваць праект “Ся-
мейная гасцёўня”. Збіраюцца там у 
асноўным мамы. Знаёмім жанчын 
з рознымі аспектамі выхавання, па-
казваем цікавыя гульні для дзяцей. 
А яшчэ – расказваем, як быць здаро-
вай, чым заняць свой вольны час, бо 
мама павінна адпачываць, пераклю-
чацца. Дзеці таксама прыходзяць на 
кансультацыі. І вось тут іншым ра зам 
адкрываюцца такія псіхалагічныя 
тонкасці... Напрыклад, дзіця ведае, 
што ўсыноўленае, але ніхто ў школе 
і з ягоных сяброў не ведае. І дзіцёнак 
вельмі хвалюецца, што даведаюц-
ца. Дома ён спакойна абмяркоўвае з 
бацькамі сваё ўсынаўленне, але па-
за сям’ёй сказаць пра гэта не можа. 
Або іншы прыклад. У сям’і ёсць 
біялагічныя дзеці, і бацькі ўзялі пры-
ёмных. Паміж сабой дзеці цудоўна 
камунікуюць, але ў старэйшага пра-
блемы з аднакласнікамі, бо тыя кпяць 
з яго: маўляў, у цябе прыёмны брат 
ці сястра. З усімі гэтымі сітуацыямі 
нашы псіхолагі працуюць разам з 
дзецьмі і бацькамі.

Да слова, хутка мы распачнём 
новы праект “Сямейная акадэмія”, 
скіраваны на бацькоў-выхавацеляў 
SOS-Дзіцячых вёсак, у тым ліку па 
пытаннях прафесійнага выгарання, 
эмацыйнай падтрымкі. 

– Ужо восем гадоў у Беларусі 
працуе інфармацыйны рэсурс 

dadomu.by – база 
дадзеных дзяцей, 
якія маюць па-
трэбу ў сямейным 
уладкаванні. Кож-
ны, хто зарэгістра
ваўся на сайце, можа пабачыць 
іх фота, прачытаць звесткі пра 
дзяцей. Ці выконвае партал сваю 
задачу? 

– За час існавання сайта з яго да-
памогай у сем’і ўладкавана больш за 
дзве тысячы дзяцей. Зараз на партале 
размешчаны звесткі больш чым пра 
тры з паловай тысячы дзяцей. Сё-
лета плануем мадэрнізаваць рэсурс, 
дапоўніць “візітоўку” дзіцяці жывой 
інфармацыяй, магчыма, гэта будуць 
відэа. Дарэчы, там размешчаны і кан-
такты кіраўнікоў дзіцячых устаноў, 
можна пазваніць, прыехаць, выбраць 
сабе сына або дачку.

Стараемся быць актыўнымі і ў сац-
сетках: стварылі групы для прыёмных 
бацькоў, усынавіцеляў, дзе можна за-
даць пытанне спецыялісту і ў рэжыме 
анлайн атрымаць адказ. Размяшчаем 
там парады па выхаванні дзяцей, рэ-
камендуем кнігі, якія варта пачытаць 
з дзецьмі. Падрыхтавалі да друку два 
буклеты ў дапамогу бацькам. 

Спадзяемся, і праект часопіса “Але-
ся” “Знайдзіся, дзіця!”, які распачына-
ецца пры нашай падтрымцы, дапаможа 
як мага большай колькасці патэнцый-
ных усынавіцеляў знайсці дзяцей і 
зрабіцца па-сапраўднаму шчаслівымі.  

– Каб займацца такой няпро стай працай, патрэбны пра фе сіяналы высокай 
ква ліфікацыі. 

– Падрыхтаванасці нашых спе цыя лістаў надаём вялікую ўвагу. Летась адправілі двух чала-
век у Інсты тут сямейнага ўладкавання, што ў Санкт-Пецярбургу, яны праходзілі курс трэнераў 
школы прыёмных бацькоў. Нядаўна запрасілі лектараў з Бостанскага ўніверсітэта, якія праводзілі 
заняткі па псіхалогіі траўмы. Інавацыйныя падыходы дазваляюць па-іншаму раскрыць 
сутнасць траўмы, зразумець, што перажывае траўмаванае дзіця. Наступны 
этап навучання з амерыканскімі калегамі – у маі.

Работнікі НЦУ разам з лектарамі семінара па псіхалогіі траўмы.
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Стартуе новы праект часопіса 
“Алеся” пры падтрымцы 
Нацыянальнага Цэнтра 

ўсынаўлення 
Рэспублікі Беларусь

Усе без выключэння дзеці мараць 
пра бацькоўскую пяшчоту і 

ласку, пра ўтульны дом. Так і павінна 
быць: дом – утульным, мама – добрай 
і пяшчотнай, але ў жыцці часам 
здараецца інакш. Сотні дзяцей у 
нашай краіне не ведаюць, што такое 
любоў родных людзей, бо гадуюцца ў 
дзяржаўных установах – прытулках 
і дзіцячых дамах. І працягваюць з 
надзеяй узірацца ў кожную жанчыну, 
якая пераступае парог: можа, ты і 
ёсць мая мама? Як жа я цябе чакаю! 

“Знайдзіся, дзіця!” – так мы назвалі 
праект, які распачынае “Алеся”. Бо ў 
нашай краіне шмат добрых людзей, 
якія хацелі б узяць у сваю сям’ю дзіця, 
часам не адно. Каб новыя бацькі і 
дзеці атрымалі магчымасць зрабіцца 
па-сапраўднаму роднымі, трэба 
дапамагчы ім сустрэцца. У нумарах 
часопіса мы будзем расказваць пра 
дзяцей, якія маюць патрэбу ў сям’і, 
размяшчаць іх фотаздымкі. 

Знайдзіся,дзiця! 
Паліна

Уваходзіш у групу – і вось Паліна 
ўжо ляціць насустрач, блакітныя 

вочы ззяюць, усмешка да вушэй. Ра-
дая паказаць вам свой маленькі свет, 
які пакуль абмежаваны ложкам, дзе 
яна спіць у доме дзіцяці, любімымі 
цацкамі – агульнымі для ўсіх. З за-
давальненнем раскажа на памяць 
вершы, а ведае яна іх у свае тры з 
паловай гады багата. У дзяўчынкі 
невялікія парушэнні каардынацыі, 
але бегае яна хутка, ды і ўвогуле 
актыўная, любіць і ў мяч пагуляць, 
і патанцаваць. З такім кантактным і 
вясёлым характарам у Паліны шмат 
сяброў. Яна ахвотна дапамагае да-
рослым: прыбярэ ў групе, складзе на 
месца цацкі, з малодшай сястрычкай 
пагуляе. 

Паліна не ведае, што такое сям’я. 
Ніколі не бачыла, як гатуюць ежу, як 
бацькі клапоцяцца пра дзяцей. І, тым 
не менш, сама прыдумляе гульні – 
з сюжэтам і пэўнымі ролямі, якія 
імітуюць сямейны побыт. Варыць у 
цацачнай каструльцы кашу, аднача-

сова пагойдвае ў вазку ляльку, по-
тым корміць “дзіця”. Лёгка мадэлюе і 
гульню ў прафесію. Вось яна надзявае 
цацачныя акуляры, фанендаскоп і па-
чынае “лячыць” таварыша па гульні. 

Асаблівасці дзяўчынкі – гнуткі 
розум і добрая памяць. Паліна хутка 
засвойвае інфармацыю. Варта ёй пару 
разоў праслухаць песню або верш – 
і вось яна ўжо спявае або дэкламуе, 
ды з артыстызмам: інтанацыю сама 
падбярэ і жэстамі сабе дапаможа. 
Магчыма, Паліну калі-небудзь чакае 
поспех на сцэне. 

– З узростам здольнасці дзяў
чынкі раскрываюцца ўсё болей, – 
кажа дырэктар Барысаўскага спецыя-
лізаванага дома дзіцяці Святлана 
Дзятко. – Зацікаўленая бацькоўская 
ўвага тут моцна дапаможа. 

Паліну можна ўдачарыць, узяць у 
апякунскую, прыёмную сям’ю. 

Тэлефон Барысаўскага 
спецыялізаванага дома 
дзіцяці

8 (0177) 73-40-26
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Элеанора 

Ласкавая, ціхмяная, крыху сарамлівая дзяўчынка мае вялікую патрэбу 
ў любові. Абняць маму, сесці да яе на калені, адчуць сябе абароненай 

бацькоўскай пяшчотай. Такой магчымасці ў Элеаноры пакуль няма. І хоць 
работнікі дзіцячай установы адчуваюць яе эмацыйныя патрэбы і імкнуцца 
ўдзяляць як мага больш увагі, сям’ю гэта не заменіць. Дзяўчынцы тры з 
паловай гады. Паслухмяная, са спакойным характарам, яна лёгка ідзе на 
кантакт, хутка прывыкае да людзей, якія добрыя з ёю. 

Кожны педагог пацвердзіць: калі ўдзяляць дзіцяці шмат увагі, хваліць 
за поспехі, увесь унутраны патэнцыял маленькага чалавека раскрыецца. 
Пакуль Элеанора падобная да бутона, якому патрэбны догляд, каб 
кветка расквітнела і стала бачная ўсім. Дзяўчынка добра арыентуецца 
ў навакольных прадметах, любіць гуляць у актыўныя гульні, займацца 
фізкультурай, але яшчэ не размаўляе. Яна старанная на занятках, і 
заняткі даюць вынік. Выхавацелі распавялі: Эля вельмі 
музыкальная. З захапленнем слухае, калі спяваюць 
альбо граюць на музычных інструментах, спрабуе 
паўтарыць мелодыю. На святочных ранішніках 
з задавальненнем водзіць з дзецьмі карагоды, 
танцуе. У дзяўчынкі ёсць невялікія праблемы са 
здароўем. Яе можна ўдачарыць або прыняць 
на іншую форму сямейнага ўладкавання.

Тэлефон Барысаўскага 
спецыялізаванага дома дзіцяці

8 (0177) 73-40-26

Данііл

На долю гэтага дзевяцігадовага хлопчыка выпала шмат цяжкасцяў. З на-
раджэння Данііл выхоўваўся ў дзіцячых дамах. На жаль, з прыёмнай 

сям’ёй не пашанцавала: Даніка вярнулі ў прытулак. Гэта наклала адбітак на 
ягоны характар: хлопчык бывае імпульсіўны, не заўсёды стрыманы. Але ў той 
жа час ён ласкавы, добразычлівы і кантактны. У Данііла вялікае жаданне жыць 
у сям’і. Увесь час ён узгадвае маму, якая для яго – сімвал дабрыні, любові, пя-
шчоты. Цікаўны трэццякласнік любіць чытаць энцыклапедыі, адсюль шырокі 
кругагляд і вялікі спектр інтарэсаў. Хлопчык ведае шмат для свайго ўзросту, 
любіць паразважаць на розныя тэмы. Сябруе з камп’ютарам, ахвотна канстру-
юе. Спартыўны гурток таксама не забыты. Летам хлопчык з задавальненнем 
адпачывае ў лагеры “Бродаўка”, цёпла ўзгадвае сваю любімую выхавальніцу. 
Данік сам прызнаецца, што ў школе яму не хапае ўседлівасці, каб быць сярод 
лепшых вучняў. Справе дапамогуць цярплівыя і ўважлівыя бацькі, гатовыя 
прысвяціць час развіццю хлопчыка.

– Калі вырасту, буду міліцыянерам. Абавязкова завяду службовага 
сабаку – нямецкую аўчарку. Назаву яго Мухтарам, як у маім любімым 
кіно, і буду дрэсіраваць, – дзеліцца Данііл. 

Магчыма, знойдзецца сям’я, якая захоча ўзяць да сябе гэтага разумнага і 
здольнага хлопчыка, адагрэць ягонае сэрца, якое перанесла шмат гора, але 
не ачарсцвела.

Дзіцячы сацыяльны прытулак ДУА “Сацыяльна-педагагічны цэнтр 
Барысаўскага раёна”.

8 (0177) 73-89-33, 8 (0177) 95-92-90
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А С О Б А

Алена ГАРШКОВА
Фота з архіва 

Юрыя СТАНКЕВІЧА

Вядомае выказванне кінарэжысёра Ларса фон Трыера: “Мне падабаецца, калі творца адважваецца 
быць непапулярным”. І яшчэ: “Фільм павінен быць каменьчыкам у чаравіку для тых, хто яго 
глядзіць”. Здаецца, пісьменнік Юры СТАНКЕВІЧ, якога называюць майстрам літаратурнай 

правакацыі, сваё творчае амплуа стварае паводле падобных правілаў. Апакаліптычная атмасфера 
ягоных тэкстаў часам шакуе ўразлівых чытачоў, а бліскучую алегарычнасць вострасюжэтных навэл 

адзначаюць нават тыя, хто не адносіць сябе да прыхільнікаў ягонай прозы. 
Галоўныя героі большасці раманаў Станкевіча – схільныя не да развагаў, а да дзеянняў 

мужчыны, гатовыя бараніць сябе, сваіх блізкіх і незалежнасць краіны са зброяй у руках, калі 
гэта спатрэбіцца. Жаночыя персанажы розныя, але і тут можна вызначыць пэўныя тыпы. 
“Алеся” вырашыла распытаць аўтара жорсткай “мужчынскай” прозы пра ягоныя погляды 

на жанчын, жаноцкасць і сямейнае жыццё.

Юры Станкевіч: 
“Пісьменнік мае права
на любыя персанажы”
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– Спадар Юры, жанчы-
ны ў вашых тэкстах найчас-
цей выяўляюцца ахвярамі, 
як сястра Данілы Прусака з 
рамана “Любіць ноч – права 
пацукоў” альбо гераіня апа-
вядання “Гульня бронзавак у 
святле поўні”. Ёсць разумныя, 
з моцным характарам, але асу-
жаныя на паразу, як Ева Му-
раш з аповесці “Бесапатам”. 
Ёсць істоты каварныя, не-
прадказальныя, з выразным 
дэманічным пачаткам – пры-
кладам, Канстанцыя  з аповесці 
“Шал”. Даводзілася чытаць, 
што вы не надта любіце свае 
жаночыя персанажы. Ці на-
самрэч гэта так?

– Жанчыны сёння адыгрыва-
юць вялікую ролю ў грамадстве. І 
любы разумны чалавек прызнае 
гэты факт. А што тычыцца маёй 
любові ці нелюбові да жанчын, я 
лічу, што пісьменнік мае права на 
любыя персанажы ў сваіх тэкстах. 
Так, у “Сатырыконе” я сапраўды 
вывеў некалькі адмоўных жаночых 
персанажаў. Тым не менш, мяркую, 
што нават перакананыя феміністкі 
пасмяюцца над імі разам са мной. 
У сур’ёзных жа тэкстах няма амаль 
ніводнай негатыўнай жаночай вы-
явы. А што да Канстанцыі з аповесці 
“Шал”, дык яна, нягледзячы на 
сваю дэманічнасць, асоба больш 
трагічная, чым каварная. 

Дарэчы, сусветная літаратура 
выявіла шэраг бліскучых жаночых 
характараў. Гэта Медэя, Пенело-
па. Кармэн у Праспера Мерымэ, 
Кардэлія, Джульета ў Шэкспіра. 
Надзвычай цікавы вобраз створа-
ны Дастаеўскім у навэле “Рахманая”, 
дарэчы, гэты твор лічыцца лепшай 
навэлай усіх часоў і народаў. Адпа-
ведна, у тэкстах вядомых аўтараў 
ёсць і крайне адмоўныя жаночыя 
вобразы. 

– Як складваюцца вашыя 
адносіны з жанчынай, якая 
побач? 

– Будую іх паводле прынцыпаў 
узаемнай павагі. Як у жыцці кож-
нага чалавека, у маім жыцці было 
дастаткова цяжкіх момантаў, і я 
ўдзячны жанчыне, якая цяпер по-
бач, за тое, што самаахвярна дапа-
магала мне.

– Хто ў вашай сям’і вядзе 
рэй? 

– На маю думку, мужчына 
павінен кіраваць у сям’і, хоць ча-
сам у некаторых сем’ях адбываецца 
адваротнае, асабліва ў мегаполісах, 
дзе жанчына больш незалежная і 
здольная сябе забяспечыць. Вядо-
ма, найлепшы шлях узаемаадносін з 
жанчынай – супраца і партнёрства. 
Ідэальны варыянт апісаны Джэ-
кам Лонданам у ягоных бліскучых 
аповедах з жыцця на Поўначы. І 
жонкі, і сяброўкі шукальнікаў зола-
та, першапраходцаў і авантурыстаў 
пераносілі разам з мужчынамі не-
выносныя цяжкасці існавання ў 
жорсткіх умовах рызыкі і небяспекі. 

– Стагоддзямі існавала та-
кая парадыгма сямейнага 
жыцця творцы: мужчына ства-
рае інтэлектуальныя прадук-
ты, жанчына яго абслугоўвае. 
Сёння ўсё больш жанчын самі 
ствараюць інтэлектуальныя 
прадукты, прычым не горш за 
мужчын. Як ставіцеся да жан-
чын, якія намагаюцца дасяг-
нуць вышыняў у творчасці?

– Безумоўна, жанчына такі самы 
творца, як і моцны пол. Беларусь 
можа ганарыцца сваімі найлепшымі 
дочкамі ў навуцы, літаратуры, 
выяўленчым мастацтве, спорце і гэтак 
далей. Дастаткова прыгадаць такія 
постаці, як Соф’я Кавалеўская, Сала-
мея Пільштынова, Алена Васілевіч, 
Ларыса Геніюш, Яўгенія Янішчыц, 
Данута Бічэль-Загнетава, нобелеўская 
лаўрэатка Святлана Алексіевіч, ма-
стачка Алена Кіш і многія іншыя. Вя-
дома, іх, як жывых, так і памерлых, 
варта памятаць і шанаваць. 

– Паняцце “жаноцкасць” – 
сацыяльны канструкт. Калі ка-
заць пра знешнасць, дзяўчатам 
сёння актыўна навязваюцца 
стандарты нездаровага гламуру. 
А чым ёсць жаноцкасць для вас? 

– Я лічу, што залаты час чала-
вецтва – гэта старажытная Грэцыя і 
Рым. Такое паняцце, як жаноцкасць, 
там было ўзнята на адпаведную 
вышыню, чым мы і зараз захапля-
емся. А што тычыцца нездаровых 
стандартаў, дык жанчынам не трэба 
паддавацца ім, і да анарэксіі сябе не 
давядуць.
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– На жаль, маладыя дзяў
чаты часта не ў стане крытычна 
ставіцца да клішэ, навязаных 
маскультурай. А дзеля кахання 
жанчына здольная на многае. 
І наступнае пытанне звязанае 
якраз з гэтым пачуццём. У ра-
мане “Паўночны вецер для 
спелых пладоў” студэнт Ігнат, 
закахаўшыся ў дзяўчыну, часам 
баіцца падацца сентыменталь-
ным, найперш – самому сабе, 
але пачуццё ўсё роўна перама-
гае, закаханыя злучаюцца – а 
як развіваўся б падобны сюжэт 
у жыцці? 

– Каханне – спрадвечная тэма. 
Дзвесце гадоў таму французскі пісь-
меннік Стэндаль напісаў вялізны 
трактат, які так і называецца “Аб 
кахан  ні”. Аўтар гэтага цікавага да-
следавання быў афіцэрам арміі 
Напалеона і ў час вайны двойчы 
пабываў у Беларусі. Пасля Барадзіно, 
калі  банды падпальшчыкаў 
знішчалі пакінутую рускім войскам 
Маскву, гэты яшчэ малады дзівак, 
рызыкуючы жыццём, шукаў у горад-
зе не каго-небудзь, а сваю каханку, 
акцёрку французскага тэатра, якая 
раней паехала ў Маскву на гастролі. 
І не жахі франка-расійскай ваеннай 
кампаніі ён апісваў пасля, а ствараў 
свой знакаміты трактат. З гэтага 
прыкладу зразумела, наколькі важ-
ным з’яўляецца пачуццё кахання. 
Шмат пісьменнікаў прысвячалі 
творы гэтай тэме, зрабіў свой сціплы 
ўнёсак і я. 

А працяг сюжэта ў рамане “Паў-
ноч ны вецер для спелых пладоў” мог 
быць розны, бо, як сказаў знакаміты 
філосаф, над жыццём няма суддзі. 
Дарэчы, пра гэта нагадвае і галоўны 
герой – студэнт Ігнат.

– Адным з улюбёных пісь мен
нікаў вы называлі Мішэ ля Уэль-
бека. У рамане “Магчы масць 
выспы” Уэльбек апаэтызаваў 
Эрас – ягоны герой, саркастыч-
ны і цынічны, выявіўся цалкам 
безабаронным перад пачуццём 
да дзяўчыны. А якое ваша стаў
ленне да “ракавога” кахання ці 
жарсці з першага погляду? 

– Вось яшчэ адзін гістарычны 
факт. Аднойчы Генрых фон Клейст 
на нейкім свецкім фэсце, убачыўшы 
жанчыну, быў настолькі ўражаны 

Юры Станкевіч раіць жанчынам не 
паддавацца стандартам нездаровага гламуру.

ёю, што нечакана згубіў прытом-
насць. Так што каханне можа быць 
і з першага погляду. Іван Бунін 
таксама засведчыў гэта ў сваім “Со-
нечным удары”. У таго ж Стэндаля 
ў трактаце “Аб каханні” ўсё растлу-
мачана, нават спецыяльны тэрмін 
знойдзены: крышталізацыя.

– Хто вашая ўлюбёная 
пісьменніца?

– Джэйн Остэн.

– Паэтка?
– Сафо.

– Мастачка?
– Алена Кіш.

– Спартсменка? 
– Марафонка Вольга 

Мазуронак.

– А які жаночы вобраз 
найбольш прываблівае вас 
у кінематографе?

– Роля, якую сыграла фран-
цузская акцёрка Фані Ардан 
у фільме “Суседка”.
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Адзін з самых старажытных і найпрыгажэйшых гарадоў 
Беларусі – Брэст – сёлета святкуе сваё 1000-годдзе. 
Галоўнае ўрачыстае мерапрыемства пройдзе ў верасні на беразе 
ракі Мухавец у фармаце тэатралізаванай кампазіцыі “Міленіум”. 
У аснову сцэнарыя пакладзены этапы тысячагадовай гісторыі 
Брэста. Эфектным візуальным рашэннем стане выкарыстан-
не інавацыйных тэхналогій па падсветцы вады, праецыраванні 
трохмерных малюнкаў на водна-дысперсійны экран, а таксама 
шматступеньчатыя водныя фантаны. Да ўдзелу ў шоу запроша-
ныя лепшыя творчыя музычныя калектывы, клубы гістарычнай 
рэканструкцыі, будзе задзейнічана спецыяльная паветраная 
і водная тэхніка.

П А Д З Е I

Міленіум гораданад Бугам
На нядаўнім саміце краін-удзельніц СНД 
наш Брэст быў абвешчаны “Культур-
най сталіцай Садружнасці 2019 года”. 
І ў красавіку адбудзецца цырымонія 
з нагоды надання гораду гэтага статусу. 
Культурная праграма Садружнасці 
ўключае цікавыя сустрэчы з майстрамі 
мастацтваў розных дзяржаў СНД, 
выставы выяўленчага і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, харэаграфічны 
фестываль, конкурс дзіцячага 
экслібрыса, конкурс скрыпачоў і 
піяністаў, фестываль хароў хлопчыкаў, 
парад аркестраў і многае іншае.

Штогод Брэст наведвае звыш паўмільёна 
гасцей больш чым з 50 краін свету.
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Гарадоў з тысячагадовай гісто-
рыяй у нас няшмат, і Брэст – 
адзін з іх. Першыя летапісныя 

звесткі аб ім на старонках “Аповесці 
мінулых гадоў” датуюцца 1019 годам. 
У летапісе распавядаецца, як князь 
Яраслаў Мудры з Ноўгарада пайшоў 
на Кіеў і як у барацьбе за кіеўскі трон 
ягоны брат князь Тураўскі Святаполк 
быў пераможаны – і вымушаны быў 
бегчы са сваім войскам Святаполк 
ажно да Бярэсця... Аднак некато-
рыя вучоныя лічаць, што паселішча 
ўзнікла тут раней за згаданы 1019 год. 
Гэта было парубежнае ўмацаванне 
славян на скрыжаванні шляхоў у 
Скандынавію і Заходнюю Еўропу. 

Вядома ж, існуе і легенда, якая ў 
многім пераклікаецца з гістарычнай 
версіяй. Паводле яе, аднойчы познім 
вечарам гандлёвы караван заблудзіў і 
шукаў месца для начнога адпачынку. 
Купцы мусілі на хуткую руку замасціць 
бярозавымі бярвеннямі шлях да вы-
спы пасярод балота, каб у бяспецы 
спыніцца на начлег на адасобленым 
паўвостраве. Месца ім спадабалася: 
зацішнае і знаходзіцца паблізу ганд-
лёвых шляхоў з Візантыі і Кіеўскай 
Русі да балтаў і варагаў, а таксама ў 
Нямеччыну. Неўзабаве за бярозавай 
гаццю ўтварылася жылое мястэчка, 
якое назвалі Берасцень (Бярэсце).

Ужо ў XI ст. Бярэсце згадваец-
ца як важная крэпасць на рубяжы 
славянскіх уладанняў, тут быў па-
будаваны драўляны замак і іншыя 
ўмацаванні для аховы гандлёвых 
караванаў, а за правоз тавараў па 
рацэ бралася адмысловая пошліна. 
Выгада ад геаграфічнага становішча 
Бярэсця, жаданне кантраляваць во-
дны шлях да Балтыйскага мора вялі 
да частых сутыкненняў паміж сабой 
галіцка-валынскіх, кіеўскіх і тураўскіх 
князёў, польскіх каралёў і нямецкіх 
феадалаў. У XI-XIII стст. яны па чарзе 
спрабавалі далучыць Бярэсце да сваіх 
валадарстваў, пакуль у 1319 г. князь 
Гедымін надоўга не замацаваў гэтыя 
землі за Вялікім княствам Літоўскім.

Пасля падзелу Рэчы Паспалітай 
горад з назвай Брэст-Літоўскі ста-
новіцца галоўным фарпостам Расій-
скай імперыі на заходніх рубяжах. 
Для абароны ад магчымага нападу 
ворагаў рускі імператар Мікалай I 
прымае рашэнне аб будаўніцтве тут 
самай вялікай абарончай крэпасці. 
У красавіку 1842 г. ва ўрачыстай 
абстаноўцы над Брэсцкай крэпасцю 
быў узняты расійскі імператарскі сцяг.

З чым Брэст увайшоў у сусветную гісторыю?
»»»  У сакавіку 1918 г. тут у Белым палацы быў падпісаны Брэсцкі мір – мірны дагавор 
паміж прадстаўнікамі Савецкай Расіі і Цэнтральных дзяржаў, які азнаменаваў выхад 
бальшавіцкай Расіі з Першай сусветнай вайны і стаў вызначальным дакументам для 
будучага многіх краін і народаў.

»»»  У 1991 г. ва ўрадавай рэзідэнцыі ”Віскулі” тагачасныя кіраўнікі БССР, РСФСР і УССР 
прынялі рашэнне аб спыненні існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і 
падпісалі Пагадненне аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Дарэчы, сёння 
трапіць у гістарычную ўрадавую рэзідэнцыю могуць усе жадаючыя: наведванне ”Віскулёў” 
уваходзіць у многія экскурсійныя маршруты.

»»»  Знаходзіцца рэзідэнцыя ”Віскулі” на тэрыторыі Нацыянальнага парку ”Белавежская пу-
шча”, які сёння вызначаецца як самы старажытны лес у Цэнтральнай Еўропе. Гэта сапраўдныя 
рэшткі першабытнага лесу, што распасціраўся некалі ад Балтыйскага мора і да Дняпра. 
У спіс Сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА Белавежская пушча была занесеная пер-
шай з ліку аб‘ектаў краін СНД яшчэ ў 1992 г.

Замак Бярэсце. Мал. П.Татарнікава

Брэст-Літоўск. Дарэвалюцыйны фотаздымак.

Падпісанне Брэсцкага міру, 1918 г.
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Мемарыял “Брэсцкая 
крэпасць-герой”

Большасць сучаснікаў веда-
юць пра самаадданы подзвіг 
абаронцаў Брэсцкай крэпасці, 

якая стала сімвалам мужнасці і гераіз-
му ў Вялікай Айчыннай вайне. 

22 чэрвеня 1941 года фашысцкая 
армія без абвяшчэння вайны атакава-
ла крэпасць, разлічваючы авалодаць 
ёю за некалькі гадзін і бесперашкод-
на рушыць углыб Савецкага Саюза да 
яго сталіцы Масквы. Гераічная абаро-
на перакрэсліла планы ворага. Што-
дня абаронцам крэпасці даводзілася 
адбіваць 7–8 паветрана-наземных атак.

Таму зусім невыпадкова, што 
кампазіцыйным цэнтрам мемары-
яльнага комплексу яго стваральнікі 
вызначылі манумент “Мужнасць”. Гэ-
тая велічная скульптура па творчай 
задуме павінна была стаць глабальнай 
і мусіла быць проста грандыёзнай па 
сваіх памерах! Так усё і атрымалася: 
скульптура складаецца з 200 частак, 
мае 54 м па акружнасці і 33,5 м у вы-
шыню, а для яе вырабу выкарыстана 
больш за 4 000 куб. м бетону.

Мемарыяльны комплекс быў ад-
крыты да 30-годдзя пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны. За мужнасць і 
гераізм абаронцаў Брэсцкай крэпасці 
ў 1965 г. было прысвоена ганаровае 
званне “Крэпасць-герой”.

Археалагічны музей “Бярэсце”

Гэта адзіны ў Еўропе музей усходнеславянскага горада перыяду Сярэд-
нявечча. Старажытнае гарадзішча Бярэсця было выяўлена ў 1968 г. на 
тэрыторыі аднаго з умацаванняў Брэсцкай крэпасці. Пры раскопках 

археолагі знайшлі ў добрай захаванасці дзясяткі драўляных жылых і гаспадар-
чых пабудоў XI–XIII стст., а таксама вулічныя маставыя, шматлікія прадметы 
матэрыяльнай культуры таго часу.

Пабудовы старажытнага Бярэсця з'яўляюцца ўнікальнымі для славян-
скай археалогіі. Звычайна праз шмат стагоддзяў захоўваецца 2-3, радзей 4 
ніжнія ярусы драўляных збудаванняў (выключэннем была хата ў старажыт-
ным Ноўгарадзе з 5 вянцоў). У Бярэсці ж захаваліся па 7-12 вянцоў з дэталямі 
даху, суцэльнымі дзвярнымі праёмамі. У культурным пласце гарадзішча 
знойдзены прылады працы, зброя, вырабы з каляровых металаў, косці, жа-
ночыя ўпрыгажэнні і нават асабістыя пячаткі. Надзвычай рэдкай знаходкай 
з’яўляецца драўляны грабеньчык з літарамі стараславянскага алфавіту ад А 
да Л. Гэта сведчыць пра высокі ўзровень развіцця гандлю і рамёстваў у ста-
ражытным Бярэсці.

Асновай экспазіцыі археалагічнага музея з’яўляецца натуральны раскоп. На 
глыбіні 4 м можна бачыць часткова жылы квартал XIII ст., рэшткі глінабітных 
печаў, дзве вулічныя маставыя і інш. 

7 
самых цікавых 
маршрутаў Брэста
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Музей “Выратаваныя 
мастацкія каштоўнасці”

Адзіны ў Беларусі музей, дзе 
экспануюцца творы мастацт-
ва і прадметы антыкварыяту, 

канфіскаваныя пры спробе іх неза-
коннага вывазу за мяжу.

Самай вялікай і каштоўнай 
з’яўляецца калекцыя рускіх абразоў 
XVI – пачатку XX стст. У гэтай 
экспазіцыі таксама прадстаўленыя 
вытанчаная растоўская фініфць, 
майстэрскія вырабы сусветна вядо-
май фірмы Фабержэ, сярэбраныя 
каўказскія кінжалы ў дарагіх аправах. 
У зале Усходу дэманструюцца трады-
цыйны японскі  жывапіс па шоўку, 
кітайскія вазы, японскі фаянс, будый-
ская скульптура канца XIX – пачатку 
XX стст. Еўрапейскае дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва XVIII – па-
чатку XX стст. прадстаўлена анты-
кварнай мэбляй, бронзай, фарфорам, 
гадзіннікамі насценнымі і для каміна 
і інш. Сярод жывапісу – “Марскі пей-
заж” невядомага галандскага маста-
ка XVII ст., творы І. Айвазоўскага, 
Р. Судкоўскага, С. Вінаградава, “Пар-
трэт невядомага ў зялёным каптане” 
І. Дарбеса, “Партрэт дзяўчыны” П. Ра-
уда. Перлінай залы графікі з’яўляецца 
эскіз М. Урубеля да яго карціны “Дэ-
ман зрынуты”, а таксама гравюры на 
медзі першай паловы XIX ст.

Музей чыгуначнай тэхнікі

Гэты музей з’явіўся ў Брэсце параўнальна нядаўна, у 2002 годзе. Змяшчае 
на сёння 170 экспанатаў тэхнічнага аснашчэння чыгуначнага транспарту 
розных перыядаў. Гэта паравозы даваеннага, ваеннага і пасляваеннага 

часу, лакаматывы, пасажырскія, санітарныя і штабныя вагоны, цеплавозы 
і інш. У асноўным паглядзець на іх можна толькі звонку. Але ў некаторыя 
аб’екты можна зазірнуць унутр і даведацца, напрыклад, як выглядае кабіна 
машыніста ў розных лакаматывах. А таксама можна і сфатаграфавацца!

Адметнай асаблівасцю музея з’яўляецца тое, што частка экспана таў – дзейс-
ныя, іх выкарыстоўваюць у кіназдымках або экскурсійных паездках.

Гонар музея – паравоз 1926 года і цеплавоз, на якім калісьці беларуская 
дэлегацыя адправілася на Патсдамскую канферэнцыю. Калекцыя пасажырскіх 
вагонаў прадстаўлена цікавосткамі-экспанатамі выпуску 1903-1940 гг.

А яшчэ ў музеі маецца тэлеграфны апарат “Морзэ” канца ХIХ ст., вакзальны 
электрычны гадзіннік (1953 г.), чыгуначны семафор, выраблены па чарцяжах 
пачатку ХХ ст.

Гэты ўнікальны па сваёй прыга жосці 
чыгуначны вакзал быў пабудаваны 
ў 1886 г. Яго адкрыццё праходзіла ў 

прысутнасці расійскага імператара Аляксан-
дра III. Архітэктура будынка выканана ў духу 
рускай псеўдаготыкі, вельмі папулярнай у 
канцы XIX ст.

Сюды прыбывалі цягнікі з Парыжа, Прагі, 
Варшавы і Берліна, таму брэсцкі вакзал 
быў падчас яго адкрыцця для Расіі ўзорна-
паказальным: вадзяное ацяпленне, цёплыя 
памяшканні  для туалетаў, багажнае аддзя-
ленне, у большасці залаў паркетныя падлогі, 
рэстаран і фантан у цэнтры залы чакання. Тут 
упершыню на чыгуначным транспарце Расіі 
было выкарыстана электрычнае асвятленне 
ўнутры памяшканняў і на пероне. 

Ужо ў савецкі час, напярэдадні Су-
светнага фестывалю моладзі і студэнтаў 
1956 г., Брэсту была прызначана ганаровая 
роля “брамы ў СССР”. Таму пасля рамонту 
і рэканструкцыі галоўны корпус вакзала 
займеў выгляд, які нагадвае сталінскія 
“высоткі” ў Маскве. Велізарная 5-метровая 
зорка, устаноўленая на цэнтральным шпілі, 
захавалася над вакзалам і сёння.

Брэсцкі чыгуначны вакзал
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Алея каваных ліхтароў

Ці ведаеце вы, што ў Брэсце і 
цяпер, у наш звыштэхнаген-
ны час, можна назіраць, як 

ліхтаршчык запальвае газавыя ліхтары 
на вуліцы Савецкай? У любую пару года 
па вечарах тут збіраюцца турысты з 
фотаапаратамі і ганяюцца ад ліхтара 
да ліхтара за легендарнай гарадской 
асобай – ліхтаршчыкам Віктарам 
Кірысюком. Ёсць на вул. Савецкай на-
ват спецыяльны гадзіннік, які паказвае 
час яго з’яўлення!

Сярод славутасцяў сучаснага Брэста 
бясспрэчна значыцца Алея каваных 
ліхтароў. Кожны ліхтар на ёй – гэта ад-
метны арт-аб’ект, са сваёй ідэяй і задум-
кай. А ініцыятарам устаноўкі мастацкіх 
ліхтароў (іх амаль 50) стаў вядомы 
брэсцкі скульптар і каваль Аляксандр 
Чумакоў. Многія са скульптур вырабіў 
ён сам. Ліхтары вельмі розныя – з гло-
бусам, мальбертам, ліхтар-пажарнік, 
ліхтар-каваль, ліхтар – чысцільшчык 
абутку, ёсць нават ліхтар-карэта. 
Паколькі сама алея размяшчаецца 
па вуліцы Гогаля, то, вядома ж, ёсць 
тут і “літаратурныя” ліхтары, выкана-
ныя па матывах гогалеўскіх твораў: 
“Мёртвыя душы”, “Вечары на хутары 
ля Дзіканькі”.

Надзвычайны настрой і невы моў-
нае адчуванне з’яўляюцца ад прагулкі 
па вячэрняй алеі сярод іскрыстых 
“ліхтарных” скульптур. 

Сядзіба Нямцэвічаў

Жывая салонная музыка, паклоны і рэверансы, мудраге-
лестыя капялюшыкі з пяром і кветкамі… У такой атмас-
феры і можна апынуцца на сядзібе Нямцэвічаў, дзе тра-

дыцыйна праводзяцца балі XVIII ст. у касцюмах таго перыяду. А на 
вялізнай паркавай тэрыторыі час ад часу ўзнаўляюцца гістарычныя 
падзеі Першай сусветнай вайны.

Сядзіба знаходзіцца ў вёсцы Скокі ў прыгарадзе Брэста, па-
будаваная яна, як мяркуецца, у 1777 г. Тут жыў Юльян Урсын 
Нямцэвіч – пісьменнік і публіцыст, важны дзяржаўны дзеяч ВКЛ, 
адзін з аўтараў першай Канстытуцыi ў Еўропе. 

Зараз на сядзібе для гасцей адкрытыя шэсць залаў, у якіх 
прадстаўлены рэдкія і вельмі цікавыя гістарычна-культурныя 
каштоўнасці. Гэта парадная зала, музычна-мастацкі салон, 
бібліятэка, зброевы пакой, выставачная зала, пакой шляхецкага 
касцюма.

Гасцей гісторыка-мемарыяльны музей “Сядзіба Нямцэвічаў” 
прымае з 2014 года. Асабліва шмат іх прыязджае на баль. Бліжэйшы 
баль – вясновы – адбудзецца па традыцыі ў маі. Танцавальныя 
забавы перамяжоўваюцца салоннымі гульнямі і свецкімі раутамі. 
Няма прычыны, каб вам не закружыцца ў вальсе!

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

Фота Сяргея ПЛЫТКЕВІЧА
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МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ

– Вы снимали в 1990х облож-
ки первых белорусских глян-
цевых журналов – EuroStyle, 
«Золотая орхидея». Профессии 
«фотомодель» тогда у нас ещё 
не было…

Это были интересные годы твор-
ческого поиска, мы шли во многом 
методом проб и ошибок. Процесс 
сложный, но очень захва тывающий. 
К фотосъёмкам в качестве фотомоде-
лей привлекали девушек из агентства 
«Тамара» при Белорусском центре 
моды. Поначалу они сами краси-
лись, сами причёсывались. Уже по-
том, с развитием фэшн-индустрии, 
на помощь им пришли визажисты, 
парикмахеры и стилисты. А сперва 
они сами учили макияжу друг дру-
га. А мы, фотографы, учили их, как 
«жить» в кадре, объясняли, какими 
должны быть взгляд, наклон головы, 
движение рук.

Тут ещё важно учесть, что снима-
ли тогда не цифровым фотоаппара-
том, где могут быть сотни кадров, а на 
очень дорогую цветную фотоплёнку, 
где каждый щелчок затвора стоил 
почти 2 доллара. А ещё нужно было 
найти и купить эту плёнку... Фотогра-
фия на то время была очень недешё-
вой. Между нами ходила шутка: если 
хочешь разорить друга, то подари ему 
фотоаппарат.

Григорий Лившиц:

«Чужих женщин
фотографировать

чем близких»

Виталина БАНДАРОВИЧ,
Елена ТЕРЕНТЬЕВА

Фото Григория ЛИВШИЦА

Нам, женщинам, всегда инте-
ресно знать, как мы выглядим 
со стороны. Но кто же расска-
жет об этом лучше, чем фото-
граф? Он знает всё о наших 
выгодных ракурсах, видит все 
наши недостатки, которые 
может скрыть, и достоинства, 
которые может красиво 
подчеркнуть. 
Сегодня «Алеся» решила 
поговорить о женщинах 
и любви с известным 
рекламным фотографом 
Григорием ЛИВШИЦЕМ.

проще,
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– Такая ответственность, бо-
язнь испортить кадр разве не 
мешала работе?

Мы постоянно старались приду-
мывать новые способы, чтобы ухо-
дить от штампов. Например, в своей 
студии сами создали «ветродув» для 
съёмки развевающихся женских во-
лос. Творческое мастерство фотогра-
фа и заключается в том, чтобы идти 
нестандартными путями. Снимали 
мы фактически без использования 
фотошопа, для этого мне пришлось 
детально изучить все книги об экс-
позиции. В те времена многая про-
фессиональная информация, к со-
жалению, была закрыта. Но мне по-
счастливилось поехать на стажировку 
в Германию, узнать и подсмотреть 
там то, чего не видели коллеги. Эти 
знания позволяли делать картинку, 
близкую к зарубежной. 

На мой взгляд, для 1995 года 
очень «западной» получилась фото-
графия с моделью Оксаной Кресс. 
Эта девушка мне запомнилась пре-
жде всего своим умением взаимо-
действовать, слышать других участ-
ников команды. И Оксана вскоре 
добилась больших успехов за грани-
цей: она уехала в Италию, где в тот 
же год вышел Cosmopolitan с ней на 
обложке. Затем она снималась для 
элитных итальянских компаний 
Sergio Rossi, участвовала в показах 
Blumarine.

Григорий ЛИВШИЦ – белорусский рекламный и fashion-фотограф. Один из 
первых начал работать в 1990-е годы в области рекламного бизнеса. Стажиро-
вался в Германии с 1994 по 1998 гг., где обучался прежде всего работе со светом 
(слово «фотография» в переводе с греческого буквально означает «светопись», 
создание изображения с помощью света).
Победитель и лауреат ряда конкурсов, в том числе: «Супер-модель- 97», «Золо-
той волк-99»; лучший рекламный проект-2000, лучший рекламный фотограф 
EDA The European Design Annual 5/2000, лауреат Московского международного 
фестиваля рекламы и др. Член жюри в номинации «Фото» международного 
фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», республиканского фести-
валя-конкурса «Мельница моды». 
Участник многих рекламных проектов ведущих рекламных агентств Республики 
Беларусь, сотрудничал с такими мастерами, как художники В. Цеслер, С. Вой-
ниченко, А. Кузнецов, З. Луцевич, Г. Данилян.
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– Фотосъёмка – это некое 
откровение. Говорят, что жен-
щины зачастую стесняются или 
даже боятся мужчинуфотогра-
фа. Как в таком случае раскрыть 
образ?

Работа фотомодели – а мы сейчас 
говорим об этом – предполагает уме-
ние перевоплощаться, быть актрисой. 
Это ещё и умение идти на контакт, 
доверие ко всем участникам творче-
ского коллектива, не только к фото-
графу, ведь на площадке могут нахо-
диться ассистент по свету, стилист, 
костюмер, постановщик, декоратор 
и др.

В день съёмки всегда стараюсь 
быть в хорошем настроении: смот-
рите, я мягкий и пушистый! Но если 
чувствую зажатость фотомодели, 
понимаю, что работа не получится. 
И тогда пытаюсь прибегнуть к одному 
из способов, чтобы в студии модель 
смогла раскрепоститься. Например, 
усотерапия (смеётся). Повторяю сло-
ва типа детской побасёнки: «У меня 
не усы, а усищи! Заколю усами, за-
топчу ногами». Легонько приобни-
маю и щекочу усами плечо или щеку. 
Не засмеяться не получается! 

Я закончил Минский институт 
физической культуры и хорошо знаю 
анатомию, знаю, что у человека есть 
точка, которая делает его сосредото-
ченным и в то же время расслабляет. 
Аккуратно провожу по спине и нажи-
маю в зоне между лопаток. Человек 
инстинктивно выпрямляется, глаза 
раскрываются от неожиданности. 
Модель сбросила свою тревожность! 
(Улыбается). Иногда прошу взять 
зеркало и смотреть на себя до тех 
пор, пока сама себе не понравится. 
Это тоже помогает раскрепоститься 
и настроиться на работу перед фото-
камерой.

– Есть ли какието особенно-
сти при работе именно с женщи-
нами?

Естественно, потому что женщи-
на – это объект, который сложно про-
считать с первого раза. Ведь любая 
фотосессия имеет замысел: по ком-
позиции, стилю, художественному 
решению. С женщинами порой не-
просто определить это сразу, они 
бывают непредсказуемы. Поэтому, 
прежде чем начинать фотосъёмку в 
студии, мы делаем предварительно 
кофепаузу и обсуждаем, что мы хотим 
получить в итоге. 
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Впервые в новой для неё фото-
студии даже опытная фотомодель 
может «закрыться». Человек – это 
как ракушка: не всякому показывает, 
что внутри. Только если фотографу 
удаётся найти подход, выстроить до-
верительные отношения, получают-
ся удачные портреты. При этом не 
важно, как и во что одета модель, на 
каком фоне она находится – у фото-
графии уже есть «душа».

– Как фотограф, скажите, что 
визуально самое привлекатель-
ное в женщине?

Было целое исследование на эту 
тему, и выяснилось, что самое при-
влекательное – это линия от шеи до 
уха. Действительно, мужчина всегда 
обращает внимание на поворот голо-
вы. И я тоже. 

Вообще, некрасивых женщин нет, 
есть плохие фотографы… Наверное, 
слышали вариации этой фразы. Но у 
неё есть продолжение: если женщина 
не захочет, то даже Мастер не сможет 
сделать её красивый портрет.

– Некоторые женщины очень любят фотографироваться и любят об-
работку фотошопом. Как вы к этому относитесь?

Фотошоп – дело хорошее, он поможет скрыть недостатки и исправит ошибки, 
которые были сделаны во время съёмки. Ещё этот графический редактор используют, 
чтобы поэкспериментировать с изображением. Всё это неплохо. Однако мне совсем 
не нравятся почти одинаковые силиконовые лица, когда не остаётся живых черт. 

Поэтому, если вам нужно хорошее фото, с настроением, где вы настоящая, есте-
ственная, пригласите профессионального фотографа, подготовьтесь перед съёмкой. 
А если вам вдруг покажется, что сейчас не самый лучший день для фотосессии, 
лучше её перенести. 

Человек – это как ракушка: не всякому показывает, что внутри. 
Только если фотографу удаётся найти подход, выстроить 

доверительные отношения, получаются удачные работы.

– Как вы относитесь к 
конкурсам красоты?

Я бы сказал, у нас так много 
красоты, что конкурсы потеряли 

свою актуальность. Они представ-
ляют чисто коммерческую цен-
ность, но не раскрывают людей. 

Сейчас Инстаграм – это 
один большой конкурс 

красоты.
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– Знаю: вы – потомственный фотограф. Хотели бы передать это 
сыну? 

Да, я горжусь тем, что мой прадед Григорий Аронович Блюмин был фото-
графом, и это было в начале прошлого века. Меня и назвали в честь него. 
Он жил и работал в Речице, имел свой фотосалон, входил в Реестр царских 
фотографов России.  

Если говорить о моём сыне Марке – конечно же, я передам ему всё, что 
смогу. Сын начал дружбу с фотоаппаратами ещё в 6 месяцев (улыбается). 
Сейчас ему 2,5 года. Уже пытается что-то снимать – он получил настоящий 
фотоаппарат, которым я пользовался раньше. Фотографирую его часто, есть 
много забавных кадров. 

А вот что касается любимой женщины, то мне всегда казалось, что чужих 
фотографировать проще, чем близких. Ранее меня беспокоил вопрос: как я буду 
фотографировать свою жену?  Думал, что никогда не буду этого делать... Но вот 
у меня появилась моя вторая половинка, и как-то сами по себе у нас возникли 
смешные домашние зарисовки. Жена, кстати, тоже берёт в руки фотоаппарат.
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– Как вы считаете, должны 
ли супруги разделять увлечения 
друг друга?

В нашей семье всё перекликается, 
один «заводит» другого на новые дела. 
Мы оба неплохо готовим, и дети классно 
реагируют, когда начинаем обсуждать 
разные блюда. Оба любим путешество-
вать. Хобби? Я занимаюсь моделиро-
ванием и изготовление приманок для 
рыбалки, а жена очень хорошо вяжет. 
Мы неплохо дополняем друг друга!

– Кстати, кто вкуснее гото-
вит – мужчины или женщины?

Не знаю, потому что мне всегда 
вкусно, когда еду готовит кто-то дру-
гой. Когда я пришёл в семью (у моей 
жены уже было двое детей, а потом 
ещё у нас появился Марк), включил-
ся тумблер «детская еда». И преж-
ние мои рецепты были трансформи-
рованы. Я многое могу готовить для 
взрослых, но тут пришлось всё пере-
осмыслить. Раньше я не очень лю-
бил работать с тестом, но меня дети 
подключили, теперь я могу и пиццу 
на пальце покрутить, и хачапури сде-
лать. Иногда с друзьями устраиваем 
какие-то праздники, например, ве-
черинку с мексиканской едой. 

– На ваш взгляд, в 
каком возрасте луч-
ше вступать в брак? 
Многие считают, 
что молодым лег-
че притираться 
друг к другу.  Дру-
гие же говорят, 
что зрелые люди не 
ошибаются, потому 
что знают, чего хотят. 

Я думаю, самое главное – по-
нять, что именно этот человек есть 
твоя половинка. А вот в каком возрас-
те это произойдёт – никто не знает. 
Сам я довольно долго шёл к тому, 
чтобы создать семью. Но когда у 
меня появился сын, сразу понял, что 
это плод настоящей любви. Я уверен 
в этом (улыбается). Кстати, когда 
жена сказала, что она беременна, я 
ответил, что знаю. Она была в шоке: 
мол, как ты догадался. Были малень-
кие звоночки, да и сон в руку.

– Нравится ли мужчинам, 
когда женщина проявляет ини-
циативу в отношениях?

Я вам скажу правду: мужчины об 
этом мечтают. Оно и происходит так 

в большинстве случаев. Потому что 
многие женщины уверены в своих 
желаниях и действиях. А мужчины…
боязливы. Они всегда, когда чувству-
ют напор, закрываются, и расшеве-
лить их очень сложно. Но женщины 
умеют быть гибкими и сделать так, 
чтобы мужчина думал, что он первым 
сделал шаг.

– Как понять, что между 
людьми любовь, а не просто сим-
патия и влечение?

Только время это покажет.

– В любых отношениях быва-
ют ссоры. Как мириться?

Лучшей водой для гашения такой 
вспышки являются объятия. Открою 
наш секрет, у нас это называется 
«5 МИНУТ ДУШЕВНОГО ТЕПЛА!». 
Обними человека и скажи о проще-
нии. В конце концов, есть же ещё и 
усотерапия! (смеётся).

– Жениться 
нужно на 
той, кото-

рая…
…будет 

твоим про-
должением. 

И важно, 
чтобы то же 

самое могла 
сказать она. 

– Что для вас семья?
Это несколько личностей, которые проявляют свою индивидуальность, но при 

этом они всегда заодно. Это понимание, любовь, доброжелательность, поддержка. 
Семья – это настоящая жизнь, движение вперёд и стремление достичь лучшего вместе.

– Самое ценное 
качество в женщине – 

это…
Если женщина понимает и 

любит вас – это просто 
космос. 
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К У Л Ь Т У Р А

У Другім Пекінскім дзяржаўным 
універсітэце замежных моў пра-
цуе Цэнтр культуры Беларусі. 
Заснаваны ён з дапамогай Па-
сольства Рэспублікі Беларусь у 
Кітайскай Народнай Рэспубліцы. 
Цэнтр стаў сапраўды месцам 
прыцягнення ўсіх, каму цікавыя 
Беларусь, беларуская культура, 
беларуская літаратура.

Мне таксама давялося пабываць 
і ва ўніверсітэце, і ў Цэнтры. 
Завітаў і ва ўніверсітэцкую 

бібліятэку. Кнігі на кітайскай мове 
розных часоў выдання – далёка не 
адзіныя яе скарбы. Уразіла, што 
вельмі шырока ў кніжнай скарбніцы 
прадстаўлены рускі, ці дакладней – 
савецкі аддзел. Знайшоў кнігі і на-
родных пісьменнікаў Беларусі Васіля 
Быкава, Міхася Лынькова, яшчэ не-
каторых беларускіх аўтараў. Удаклад-
няю: гэта былі кнігі, што выдадзены 
па-руску і пабачылі свет у Маскве. 
Ёсць таксама кнігі нашай зямлячкі, 
лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне 
літаратуры Святланы Алексіевіч. 
А яшчэ ёсць і мінскае выданне паэ-
мы “Сымон-музыка” Якуба Коласа ў 
афармленні Міколы Селешчука (вы-
данне на беларускай мове!). 

Ва ўніверсітэце зараз спакваля 
складваецца гурток тых, хто цікавіцца 
беларускай літаратурай. Дапамагае 
гэтаму беларуская бібліятэка 
Цэнтра, зараз у ёй каля 200 кніг. 
Сфарміравалася яна дзякуючы Міні-
стэрству інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь і Саюзу пісьменнікаў 
Бела русі. І дзяржаўнае ведамства, 

Беларуская кніга 

ў Кітаі
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Падчас узнагароджання Чжан Хуэйцінь Падзякай Міністэрства інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь.
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і творчая грамадская арганізацыя 
выкарыстоўвалі самыя розныя шляхі, 
каб даставіць беларускую кнігу ў Кітай. 

Усю работу па развіцці бела ру-
сазнаўства ва ўніверсітэце аргані-
зоўвае доктар філалагічных навук  
Чжан Хуэйцінь, некаторы час яна 
была дэканам факультэта рускай 
мовы Другога Пекінскага ўніверсітэта.

– Усё болей нашых магістрантаў, 
аспірантаў, выкладчыкаў выбіраюць 
для стажыроўкі Беларусь, – расказвае 
мне пры сустрэчы спадарыня Чжан 
Хуэйцінь. – І мы стараемся так 
скіраваць нашу моладзь, разві ваем 
у яе зацікаўленасць да літа ра ту ры і 
гісторыі Беларусі. Мы падрыхтавалі 
своеасаблівы мета дыч ны, або 
нават метадычна-публі цыстычны, 
дапаможнік, у якім змя сцілі нарысы, 
артыкулы нашых студэнтаў, аспірантаў, 
прысвечаныя знакамітым беларускім 
гістарычным персанажам. У полі зроку 
кітайскіх літаратуразнаўцаў, безумоўна, 
творчасць лаўрэата Нобелеўскай прэ-
міі, беларускай пісьменніцы Святланы 
Алексіевіч. А што да беларускай 
бібліятэкі, то менавіта яна паспрыяла 
перакладчыцкай прак тыцы нашых 
выкладчыкаў, якія займаюцца 
мастацкім перакладам. Вось зараз 
адзін з іх пераклаў вялікую вершаваную 
падборку народнага паэта Беларусі 
Рыгора Барадуліна. 

Спадарыня Чжан Хуэйцінь 
заўсёды наведвае беларускі 
стэнд падчас традыцый-

най Пекінскай кніжнай выстаўкі-
кірмашу. Беларускія кнігавыдаўцы 
з дапамогай сур’ёзнай даследчы-
цы ўжо не аднойчы прэзентавалі 
ў Пекіне зборнікі вершаў з серыі 
“Светлыя знакі: Паэты Кітая”. У гэ-
тай своеасаблівай бібліятэчцы на сён-
ня сабралася ўжо 13  кніг. Пачыналі 
ў 2014-2015 гадах з кніг Ван Вэя, Лі 
Бо, Ду Фу, Ай Ціна. Пасля выдалі 
зборнікі Лі Цінчжаа, Мэн Хаажаня, 
Ван Гочжэня… Доктар філалагічных 
навук Чжан Хуэйцінь уваходзіць у 
склад міжнароднага рэдакцыйна-
га савета серыі, які сфарміравалі 
выдаўцы з прадстаўнікоў розных 
краін: Беларусі, Азербайджана, Расіі, 
Казахстана і Кітая.  У складзе саве-
та быў таксама легендарны кітайскі 
перакладчык Гао Ман (1926 – 2017). 

– Серыя “Светлыя знакі” выдаецца 
зараз на беларускай і кітайскай мовах, 
у ёй выходзяць кнігі класікаў і паэтаў-
сучаснікаў, – расказвае дырэктар 
выдавецтва “Мастацкая літаратура”, 

паэт і перакладчык Алесь Бадак. – Мы 
кіраваліся клопатам пра тое, каб быць 
аб’ектыўнымі ў фарміраванні серыі як 
творчага праекта. І, каб не памыліцца, 
важна добра ведаць увогуле кітайскую 
літаратуру, кітайскую культуру. Таму 
поруч з беларускімі пісьменнікамі, 
перакладчыкамі ў склад савета 
ўваходзяць і нашы добрыя сябры з 
Кітая – Лю Сулін, Чжан Хунбо, Лю 
Мяо, Цай Цзяньфэн.

Выдаць кнігу вершаў “Подых ус-
ходняга схілу” Су Шы (1037–1101)  
параіла якраз Чжан Хуэйцінь: 

“Су Шы – з вечных шукальнікаў ісцін. 
Вы будзеце першымі ў славянскім све-
це, хто адкрые так шырока яго паэзію”.

Вершы кітайскага класіка пачатку 
ХІ ст. пераклалі на беларускую мо-
ву (з падрадкоўнікаў, зробленых 
кітаістамі) Таццяна Сівец, Вераніка 
Жукавец, Навум Гальпяровіч, Юлія 
Алейчанка, Алесь Емяльянаў-Шы-
ловіч. Пераклады суправаджаюцца 
арыгiналамi i малюнкамi, якія выканаў 
азербайджанскі мастак з Беларусi 
Камiль Камал.

Свет, не блізкі да сонных раўнін,
да сталіцы не блізкі шлях.
Як да мора хвалі ракі –
я імкнуся ў чужы прасцяг.
Бо памерла тут памяць гадоў,
не знайсці яе рэштак нідзе…
Ці пабачу ілбы валуноў,
ці скупнуся ў святой вадзе?
           (Пераклад Юліі Алейчанкі).

Кніга пабачыла свет у “Мастацкай 
літаратуры”. Цяпер, пэўна, і Чжан 
Хуэйцінь далучыцца да прасоўвання 
гэтага выдання ў Кітаі. Так спакваля 
наладжваюцца ўзаемадачыненні, 
што яднаюць паміж сабою далёкія 
народы і такія няблізкія нацыянальныя 
літаратуры. Варта нагадаць, што 
зборнік вершаў “Подых усходняга 
схілу” — 12-я кніга серыі “Светлыя знакі: 
Паэты Кітая”. Асобна ў зборніку “Храм 
на гары” выйшлі пераклады кітайскай 
паэзіі, якія ажыццявіў народны паэт 
Беларусі Рыгор Барадулін.

Між іншым, спадарыня Чжан 
Хуэйцінь адзначана нядаўна беларускай 
узнагародай – Падзякай Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароду кітайскаму вучонаму і 
педагогу ўручыў у беларускай амбасадзе 
ў Пекіне Надзвычайны і Паўнамоцны 
пасол Рэспублікі Беларусь у Кітайскай 
Народнай Рэспубліцы Кірыл Руды.

Кірыл ЛАДУЦЬКА
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Што варта пачытаць
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ. 
Дагератып. Выдавец 
А.М. Янушкевіч. Мінск, 
2016.

Раман вядомай пісь-
менніцы падорыць са-
п раў дную інтэлек туаль-
ную асалоду ўдумліваму чытачу. Тэкст 
шматслойны і шматпланавы, з добра пра-
думанай структурай і жывымі характарамі. 
Пачынаецца ўсё з Кнігі знешняга кола, дзе 
біёлаг Гальяш і журналістка Сімка, нашы 
сучаснікі, знаходзяць у старой мінскай 
кватэры дзённік прабабулі Гальяша Багус-
лавы. Дзённікавыя запісы распавядаюць 
пра падзеі канца XIX стагоддзя і склада-
юць Кнігу ўнутранага кола. Эксцэнтрычная 
прыгажуня Багута і яе прыёмны бацька, 
рэвалюцыянер-тэрарыст Варакса Ніхель, 
адкрываюць у правінцыйным мястэчку фо-
таатэлье. Але сапраўдныя іх мэты звязаныя 
са “Справай”, дакладней, з хуткім візітам у 
гарадок высокапастаўленых асоб… А да-
лей адбываюцца падзеі, густа замяшаныя 
на патрыятызме і рамантычным каханні, 
а яшчэ – помсце, подласці ды здрадзе. На-
прыканцы чытача чакае Кніга патаемная. 

Алёна БЕЛАНОЖКА. Чамадан з кра-
кадзілавай скуры. Выдавецкі дом “Звязда”. 
Мінск, 2014.

Неверагодныя прыго-
ды галоўнай гераіні, 
паспяховай дырэктаркі 
прадзюсерскага цэнтра 
Аліны, не дадуць вам 
засумаваць да апошняй 
старонкі. Гэтая дзяўчына 
са сталёвым характарам 
разрывае шаблоны і 
ніколі не здаецца. Яна 
просіць рукі хлопца 
ў ягоных бацькоў, не 
палічыўшы патрэбным 
загадзя папярэдзіць “шчасліўчыка“ пра на-
мер узяць з ім шлюб. Ледзь паспеўшы даць 
рады ўзброеным бандытам, адпраўляецца 
ў іхняе логава, каб разам з сябрамі вырата-
ваць свет ад чарговага вар’ята. 
Аўтарка дакладна ведае аўдыторыю, для 
якой піша. Яна генерыруе пакручасты сю-
жэт, пазбягае нудных рэфлексій, затое зрэд-
час частуе маладое пакаленне сентэнцыямі, 
прыкладам, пра тое, што ўтульнасць – 
гэта не рэчы, а атмасфера, “фарфоравым 
слонікам разбітую сям’ю не склеіш”. Як і 
вымагае жанр, зло будзе пакаранае, а ча-
мадан з пяццю мільёнамі еўра дастанецца 
мацнейшым – ва ўсіх сэнсах.

Алена БРАВА.
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Т Р А Д И Ц И И

Екатерина АПАРИНА
Фото автора 

Лю Сичэнь ещё продолжает 
обучение в Пекинском педа-
гогическом университете на 

факультете русского языка и приехал 
в Минск, чтобы практиковать далее 
свой русский. Но так как у него уже 
есть квалификация «преподаватель 
китайского языка», он обучает бело-
русских слушателей языку своей стра-
ны. Такой вот полезный культурный 
обмен. 

«Мне очень нравится Беларусь. 
Мой любимый писатель – Светлана 
Алексиевич, а мой любимый спорт-
смен – Виктория Азаренко. Когда 
проходит музыкальный конкурс 
«Евровидение», всегда болею за Бе-
ларусь. Меня спрашивают:  почему 
Беларусь? Я отвечаю, что это краси-
вая страна, где живут очень гостепри-
имные люди», – говорит Лю Сичэнь.

Завяжи узелок
на удачу

Наверняка и вы встречали эти замысловатые 
яркие красные узлы – в виде украшений, сувениров, 

деталей одежды или интерьера. 
На самом деле традиционные китайские узлы – 
это настоящее искусство, которое служит не 

только «для декорации», но и несёт большую 
смысловую нагрузку. Постичь азы узлоплетения и 

разобраться с тем, что означает тот или иной 
китайский узел, нам помог Лю Сичэнь – преподава-

тель китайского языка Республиканского инсти-
тута китаеведения им. Конфуция при БГУ.
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Молодой человек с энту-
зиазмом участвует в Минске 
в разнообразных мастер-
классах по продвижению и 
популяризации китайской 
культуры. Так, на фестивале 
«Весёлая весна», организо-
ванном Посольством КНР 
в Республике Беларусь, Лю 
Сичэнь терпеливо  объяснял 
гостям, как из разноцветных 
цветных шнурков сложить 
традиционный китайский 
узел.

– В китайской культуре 
каждый такой узел имеет 
своё значение. Например, 
один означает «процвета-
ние», другой – «здоровье 
и долголетие», третий – 
«удачу». Всего существует 
более сотни видов различ-
ных узлов. Плести самые 
известные и простые у нас 
умеют практически все. В 
китайских школах даже есть 
специальные занятия, на 
которых детей учат этому 
искусству. 

Сплетённый собственно-
ручно узелок можно носить 
с собой как талисман или 
положить в доме. Узлы в 
Китае часто используют для 
украшения интерьера. Так-
же часто можно встретить 
сувенирные узлы-закладки 
для книг, узлы-брелоки, 
узлы-серёжки и ещё мно-
жество изделий, в которых 
используется символизм 
древних узлов. 

Большинство традици-
онных китайских узлов за-
вязываются из одной нити. 
Узлы должны быть симме-
тричны и одинаковы с обеих 
сторон. 

Узелки называют либо 
по их форме, либо по их 
символическому значению. 
Плетут узлы из шёлковых 
шнуров различных цветов, 
но чаще всего используют 
красный цвет, поскольку 
он символизирует удачу и 
процветание. Больше всего 
красных узлов продаётся 
в Китае под Новый год – в 
это время всем хочется по-
дарить друзьям и родным 
узелки «удачи» и «любви».

Что означают 
китайские узлы?
Вечный узел
Pan Chang – самый известный из китайских узлов. Он завязан так, что не видно 
его начала и конца (впрочем, это относится ко многим китайским узлам). Мисти-
ческий вечный узел символизирует вечную жизнь, безграничность, нескончаемую 
мудрость и осведомлённость, а также сострадание. В символике фэн-шуй мисти-
ческий узел олицетворяет непрекращающийся поток удачи в любви, в делах и 
бизнесе. Нескончаемое течение жизни многократно усиливает действие других 
положительных символов.

Узел «Двойное счастье»
Означает счастье в семейной жизни. Подходит для свадебных 
поздравлений.

Узел «Денежное дерево»
Этот узел привлекает деньги из любых источников, улучшает 
состояние бизнеса.

Узел «Гармония десяти»
Символизирует всё, что по китайским поверьям составляет 
хорошую жизнь.

С чего начинались китайские узлы?

История традиционных китайских узлов тесно связана с 
развитием китайской цивилизации. Уже в древности 
узелки использовались для счёта. В китайской культуре 

также говорится о завязывании верёвок в узлы для записи. 
Чтобы отметить мелкое событие, завязывали маленький узе-
лок, чтобы отметить большое важное событие – большой.

Искусство украшения одежды, оружия, интерьера и пред-
метов обихода декоративными узлами известно в Китае со 
времён династий Тан (618–907 гг.). Поначалу это было только 
народное рукоделие, но спустя несколько столетий мастерство 
плетения узлов стало искусством, достойным аристократии. 
Узлы были и средством коммуникации: с их помощью пере-
давали пожелания и благословения, выражали добрые чувства. 
И, конечно, как и многие украшения, узлы служили оберегами 
от злых сил.
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Учимся делать узел «Двойная монета»

Во время фестиваля Лю Сичэнь показывал всем желающим, как само-
стоятельно сделать узел «Двойная монета». Он означает благополучие 
и долголетие и известен также под названием «Узел Жозефины». Такой 

узел часто помещают над входом в офис (магазин), чтобы привлечь больше 
клиентов. Сплетают его из одного, двух или трёх шнуров разного цвета.

Шаг 1: Подготовьте шнур, найдите центр и сделайте петлю по часовой 
стрелке, используя его правую половину. Убедитесь, что вы положили правый 
конец шнура над левым.

Шаг 2: Оберните правый конец шнура через первую петлю, конец должен 
быть над двумя шнурами петли.

Шаг 3: Заведите правый конец шнура над левым.

Шаг 4: Оберните правый конец шнура сквозь петли; очередь такая – под-
над-под-над, формируя третью петлю.

Шаг 5: Равномерно и аккуратно затяните концы, чтобы три петли были 
равны. Узел «Двойная монета» готов!
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Р А К У Р С

Кожная жанчына, калі выходзіць замуж, спадзяецца, 
што муж будзе ў сям’і апорай, каменнай сцяной. Але 
жыццё ўносіць свае карэктывы, і сёння здабытчыкам, 
фінансавым гарантам дабрабыту сям’і нярэдка 
становіцца жанчына. А муж пры гэтым у яе, так бы 
мовiць, для душы.  Як ставіцца да гэтага 
новага трэнду?

...Таццяна і Андрэй ажаніліся, калі 
былі яшчэ студэнтамі. Разам строілі 
планы свайго сямейнага жыцця, 
прафесійнай кар’еры. Але ў Андрэя 
з кар’ерай неяк не склалася. За тры 
гады памяняў чатыры месцы пра-
цы. Потым доўга шукаў прэстыжную 
для сябе вакансiю. Усе вакансіі, якія 
яму прапаноўвалі, такімі не лічыў. У 
рэшце рэшт, перастаў працу не толькі 
шукаць, але нават і думаць пра яе. Усе 
яго прафесійныя планы, амбіцыі неяк 
самі па сабе растварыліся ў паветры, 
і ўжо трэці год ён наогул не працуе.

Чым займаецца? Па раніцах 
рыхтуе сняданак жонцы і дачцэ, 
адводзіць малую ў садок. Днём 
ходзіць на рынак, гатуе абед, кватэ-
ру прыбірае. Калі вяртаецца з працы 
жонка, Андрэй корміць усю сям’ю 
вячэрай. Вядзе з Таццянай і дачкой 
шчырыя размовы. Увогуле, ён стаў 
гэткай “сяброўкай” для душы і адна-
часова тыповай хатняй “гаспадыняй”.

У Таццяны, у адрозненне ад мужа, 
кар’ера адразу склалася паспяхо-
ва. Цяпер яе заробкаў цалкам хапае 
на ўтрыманне сям’і. Таццяна стала 
асноўным і… адзіным кармільцам-
здабытчыкам.

Жонка і муж: 
новыя правiлыгульнi?

Людмiла КУСЛIВАЯ
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Аднак такі расклад сямейных 
роляў яе зусім не задавальняе. Яна 
ўсе гэтыя гады папракала мужа, 
сварылася, пагражала развесціся. 
Але з часам стамілася высвятляць 
адносіны, заклікаць мужа “мець сум-
ленне”. Змірылася. Толькі ў сваім 
блогу час ад часу піша, што навошта, 
маўляў, ёй такі муж-сяброўка і такі 
шлюб. У адказ звычайна атрымлівае 
дзясяткі каментараў ад жанчын, якія 
апынуліся ў падобнай сітуацыі. І не 
ведаюць яны, як жа сябе паводзіць, 
што рабіць і як ставіцца да сваёй ролі 
здабытчыцы ў сям’і.

Сапраўды, у апошнія гады падоб-
ная сітуацыя – жонка-здабытчыца, 
а муж – хатняя гаспадыня – стала 
досыць распаўсюджанай. Мужчыны, 
не рэалізаваўшы сваіх прафесійных 
амбіцый, пацярпеўшы няўдачу ў по-
шуках новай і цікавай для іх вакансіі, 
нярэдка наогул пакідаюць усялякія 
спробы ўладкавацца на працу. І ас-
войваюць для сябе новую ролю – хат-
няй гаспадыні. А свой яшчэ нядаўна 
асноўны клопат аб сямейным бюд-
жэце перакладаюць на плечы жонкі. 
Жанчыны, вядома, часцей за ўсё 
ад гэтага не ў захапленні. Многія 
супрацівяцца, сварацца, разводзяц-
ца. Або, як Таццяна, пагаджаюцца ...

Псіхолагі даволі стрымана 
ацэньваюць з’яву “мужчы-
на – хатняя гаспадыня”. Раяць 

не ставіцца да яе, як да чагосьцi не-
дастойнага моцнага полу. Не назы-
ваць хатнюю працу “немужчынскай”. 
Памятаць, што такі занятак таксама 
заслугоўвае павагі.

Дарэчы, у Еўропе наогул лічыцца 
некарэктным падзяляць працу і тое, 
хто павінен рабіць большы ўнёсак у 
сямейны бюджэт, паводле палавой 
прыналежнасці сужэнцаў. Працуе 
той, у каго атрымліваецца больш 
зарабіць. І далёка не заўсёды там 
фінансавы здабытчык – мужчына. 
У кожнай сям’і свае дамоўленасці 
і размеркаванне абавязкаў. База-
вы, так бы мовіць, прынцып: у сям’і 
здабытчыкамі з’яўляюцца абое! Калі 
хтосьці не можа зарабляць, гэта 
павінен рабіць іншы. 

Але для большасці нашых жанчын 
такi сямейны расклад, такі базавы 
прынцып не грэе душы. Яны лічаць, 
што забяспечваць сям’ю павінен 
муж. Вырашэнне фінансавых, ма-
тэрыяльных праблем – прыярытэт 
мужчыны. І ўсё! Зрабіць гэта най-
лепшым чынам магчыма дзякуючы 
такім неад’емным ад мужчын якас-
цям, як розум, гонар, практычнасць. 

Мужчына, на думку жанчын, павінен 
пры любых абставінах быць той са-
май каменнай сцяной, якая дазваляе 
ім адчуваць сябе “за мужам”! 

Гэтае жаданне, як лічаць псі-
холагі, цалкам нармальнае. З 
жаночага пункту гледжання 

можна вывесці лагічную формулу: 
хто больш зарабіў, той і больш жыц-
цяздольны. А значыць, менавіта з 
гэтым чалавекам можна здабыць 
матэрыяльную стабільнасць у жыцці, 
выгадаваць дзяцей. Што дрэннага ў 
тым, каб хацець для сябе і сваіх дзя-
цей лепшай долі? Ды нічога!

Гэтае жаданне цалкам натуральнае 
не толькі для жаночай свя домасці, але 
і, як сцвярджае псіхолаг Марыя Пу-
гачова, для біялагічна абумоўленага 
інстынкту самкі. А падмацоўвае гэты 
самы інстынкт, вядома ж, і тое, што 
мужчыны розныя. Ёсць няўдачнікі, 
ёсць прафесiйна паспяховыя, замож-
ныя, а ёсць і проста багатыя. І пры 
наяўнасці шырокага выбару хацець 
лепшага нікому не забараняецца.

Некаторым жанчынам удаецца 
злавіць сваю жар-птушку шчасця – 
выйсці замуж за паспяховага, замож-
нага мужчыну. Астатнія ж часцей за 
ўсё выходзяць замуж за звычайных. 
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Не заўсёды паспяховых, з сярэдне-
статыстычным заробкам. А то і зусім 
муж аказваецца няўдачнікам.

І што далей? Ды нічога! Пачына-
ецца звычайная проза жыцця. І ў ёй 
няўхільна выходзяць на авансцэну 
грошы, сямейны бюджэт. На жаль, 
нярэдка гэта выступае ў ролі міны 
запаволенага або і вокамгненнага 
дзеяння. Сумясціць каханне і грошы 
чамусьці рэдка атрымліваецца.

Эканамісты прагназуюць, што прыкладна праз дзесяць гадоў жанчыны ў 
эканамічна развітых краінах стануць зарабляць больш, чым сярэднеста-
тыстычныя мужчыны. З 15-ці напрамкаў дзейнасці, якім прадказваюць 

імклівы рост у бліжэйшае дзесяцігоддзе, у 13-ці з іх большасць работнікаў – 
жанчыны. А значыць, здабытчыкамі ў сям’і, гарантамі яе фінансавага дабра-
быту будуць усё часцей яны.

Як да гэтага ставіцца, ці варта жонцы-здабытчыцы пры такім раскладзе 
захоўваць сям’ю? 

Сямейныя псіхолагі гавораць, што такая сітуацыя, вядома ж, можа 
выклікаць напружанне ў адносінах паміж мужам і жонкай. Але можа і не 
стаць праблемай! Проста з’яўляюцца новыя правілы гульні. Можна разглядаць 
і прымаць такую сітуацыю як пазітыўную. А можна наогул яе не прымаць. 
І тады непазбежныя сваркі, канфлікты, скасаванне шлюбу.

Жанчынам-здабытчыцам псіхо лагі раяць быць больш 
памяркоўнымі, гнуткімі, падтрымліваць мужа, паважаць яго 
хатнюю працу, клопат пра дзяцей. Важна памятаць, што 
высокія даходы жонкі не даюць ёй правоў падкрэсліваць 
сваю перавагу, браць на сябе ролю “начальніцы” ў сям’і, 
дзяліць грошы на “твае” і “мае”. Больш разумна лічыць іх 
агульнымі і разам з мужам вырашаць, на што іх патраціць.

Калі жонка любіць свайго не надта паспяховага мужа, 
трэба часцей гаварыць яму, што наўрад ці яна змагла 
б стаць прафесійна паспяховай без яго падтрымкі.

Мы прывыклі да стэрэатыпу, што жанчына – 
захавальніца хатняга ачага, а мужчына – здабытчык. 
Таму адваротная сямейная сітуацыя выклікае ў многіх 
непаразуменне і абурэнне. А між тым, ці так усё ад-
назначна? І ці варта ацэньваць мужа толькі па яго 
здольнасці зарабляць вялікія грошы? Хіба нямала 
іншых матываў для сумеснага жыцця?

Мы прывыклі да стэрэатыпу, 
што жанчына – захавальніца хатняга 
ачага, а мужчына – здабытчык. Таму 
адваротнае выклікае ў многіх непаразуменне 
і нават абурэнне.
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Раздел ведёт 
Татьяна 
ЛЕВИНА – детский, 
подростковый и 
семейный психолог, 
гештальт-терапевт. 
Свои вопросы мож-
но присылать на 
korre@tut.by.

Мифы, как известно, суще-
ствовали практически у всех 
народов мира на определённых 
стадиях развития общества. 
Главная их задача заключалась 
в том, чтобы задать образцы, 
модели для поведения, важных 
действий, совершаемых челове-
ком. Мифы служили для ритуа-
лизации повседневности, давая 
возможность человеку обрести 
смысл в жизни.

Первый миф они назвали «Один 
за всех, и все за одного». Нам 
привычнее – «Мы – дружная семья». 
Этот подход широко распространён 
в странах СНГ, потому что характе-
рен для семей, переживших много 
потерь (в каждом роду есть те, кто 
страдали в войну и те, кто погибли). 
В такой семье не может быть откры-
тых конфликтов, особенно при детях. 
Принято выражать только приятные 
чувства, а неизбежные неприятные 
(злость, обида, страх и др.) игнори-
руются и вытесняются. До поры до 

времени, конечно. Пока не появится 
тот (обычно это ребёнок, подросток), 
кто не сможет или не захочет терпеть. 
Для членов такой семьи характерны 
сложности в самореализации, следо-
вании своим, уникальным путём, им 
трудно рискнуть жить своей, а не тра-
диционной для семьи жизнью. 

Вы помните такие поговорки и по-
словицы про семью: вся семья вме-
сте – так и душа на месте; вся семья 
в куче – не страшна и туча; согласие 
и лад – для семьи клад?

П С И Х О Л О Г И Я

Семейные мифы

Видимо, людям испокон веков было 
важно описывать и объяснять всё, 
что происходит с ними и в мире 

вокруг них. Замечено, что сюжеты мифов 
у разных народов повторяются. 

Свои мифы есть и у каждой семьи. 
Это история и идеология семьи, то, 
что объединяет, придаёт смысл, по-
могает выжить в трудных испытани-
ях. Обычно он формируется в течение 
трёх поколений. Это знание, которое 
разделяет большинство членов семьи, 
рода, отвечая на вопрос «Кто мы?» 

Впервые семейные мифы в нераз-
рывном единстве с семейными прави-
лами, семейными ролями, семейны-
ми секретами и ритуалами описали 
итальянские психотерапевты «милан-
ской группы» Мара Сельвини, Джу-
лиана Пратта, Джанфранко Чеккин 
и Луиджи Босколо в 1980-х гг.

Семейные мифы — социально-психологический феномен, который представляет собой 
иногда искажённое понимание членов семьи о себе, друг друге и о реальности в целом. На подсо-
знательном уровне он не подвергается сомнению, что позволяет выстраивать психологическую 
защиту как вне, так и внутри семьи. Это своеобразный групповой защитный механизм, способ-
ствующий поддержанию целостности семейной системы. В его основе лежат неосознаваемые 
эмоции: вина, эмоциональное отвержение, страх перед ответственностью и проч.
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Бесспорно, каждому человеку 
важно чувствовать себя принадле-
жащим к семье, роду. Но это вовсе 
не означает потерю личной свободы. 
Можете ли вы сказать о себе: «Я могу 
жить сам, но выбираю быть с вами?» 
Или о детях: «У них своя жизнь, у 
меня своя, но когда мы вместе – это 
прекрасно».

Ещё один миф: «Мы – герои». 
Часто в таких семьях из уст в уста 
передаются истории о героических 
поступках предков (например, из 
простого деревенского мальчишки 
стал директором крупного предпри-
ятия, и всего добился сам!). Это за-
даёт высокий стандарт достижений 
и непоколебимые принципы. Этот 
миф выдвигает суровые требования 
к мировосприятию и чувствам всех 
членов рода. Обычно они прожи-
вают сложную жизнь – в борьбе за 
справедливость, важные принципы, 
место под солнцем и т.д.  Для них со-
вершенно необходимы трудности, им 
нельзя расслабляться, наслаждаться 
жизнью. 

В последнее время появилась 
разновидность этого мифа – про вы-
живальщиков: выжить в трудных ус-
ловиях – героический поступок. Со-
временная жизнь поддерживает этот 
миф. Ну а если нет, то всегда можно 
создать трудности и испытания и 
пойти через тернии к звёздам…

Вы не слышали от родителей таких 
посланий: не на жизнь, а на смерть; 
биться до последней капли крови; 
кто не работает – тот не ест; чело-
век велик трудом? 

Это хорошо, что вы умеете в нуж-
ный момент собраться, чтобы до-
стигнуть желаемого. Но всегда есть 
выбор, с какой народной мудростью 
жить. Ведь есть и другие: делу вре-
мя – потехе час; работа тоже веселье 
любит…

Следующий миф: «Мы – спаса-
тели». Что бы мы делали без тех, кто 
готов подставить плечо, бросить все 
свои дела ради нас? Решить наши 
проблемы за счёт своего времени и 
даже денег? Это о тех, кто воспитан 
в семье, которая поддерживает миф 
«Мы – спасатели». 

Вот только не забудьте про усло-
вия для спасательства: обязательно 
должны быть те, кого необходимо 
спасать: беспомощные, маленькие. 

Тест на семейное счастье  Лазаруса

Данный тест на семейное счастье Ричарда Лазаруса определяет удовлет-
ворённость супружескими отношениями. Сначала ответьте от имени 

Я, а затем от имени своего супруга (ваши представления о том, как ответит 
Он). Необходимо поставить цифру, которая отражает ваши нынешние чув-
ства: неприятно (1, 2 или 3), отчасти приятно (4, 5, 6 или 7), очень приятно 
(8, 9 или 10). Отвечайте быстро и спонтанно.

Я/Он:

1. Доволен тем, сколько мы разговариваем друг с другом.
2. Доволен качеством нашего общения (например, оно приятно и 

конструктивно, а не безразлично и враждебно).
3. Удовлетворён нашими сексуальными отношениями.
4. Удовлетворён тем, как мы тратим деньги и вообще обращаемся с 

финансами.
5. Удовлетворён количеством времени, которое мы проводим вместе.
6. Счастлив нашей общественной жизнью и общими друзьями.
7. Удовлетворён тем, каким родителем является мой партнёр (если у 

вас нет детей, оцените свой уровень удовлетворённости по поводу 
факта отсутствия детей).

8. Полагаю, что мой супруг/партнёр в «моей команде».
9. Удовлетворён тем, как мы проводим свободное время вместе (склон-

ности, хобби, спорт, загородные прогулки).
10.  В основном согласен со взглядами моего супруга/партнёра на 

жизнь (ценности, религия, убеждения).
11.  Доволен степенью теплоты, которую даю и получаю.
12.  Могу доверять тому, что говорит и делает мой супруг/партнёр.
13.  Доволен тем, сколько мой супруг/партнёр курит, пьёт, другими 

его привычками.
14.  Удовлетворён моими отношениями с членами семьи моего супруга/

партнёра (например, его или её родителями, братьями, сёстрами).
15.  Доволен тем, как мой супруг/партнёр общается с членами моей 

семьи (то есть с моими родителями и родственниками).
16. Доволен внешностью моего партнёра.

Общий бал имеет меньшее значение, чем баллы по отдельным пунктам. 
Поскольку общее количество баллов колеблется от 16 до 160, то оценка 
ниже 80 свидетельствует о значительной неудовлетворённости 
супружескими/партнёрскими отношениями и отсутствии счастья.
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Если таких нет, то их можно вос-
питать. А если ваши близкие, ваши 
дети достаточно сильны и самосто-
ятельны? Тогда можно просто что-
то сделать быстрее, чем они, чтобы 
«спасти» их и себя от невероятной 
тяжести бытия. То есть обязатель-
но в таких семьях должны быть две 
взаимовыгодные роли: кто-то делает 
всё – и он молодец, а кто-то ничего 
не делает, и это до поры до времени 
принимается…

Алкогольная семья – яркий при-
мер такого мифа. Впрочем, это и про 
молодых людей, которые годами 
«не могут» устроиться на «прилич-
ную» работу и живут на пенсию всё 
понимающей, любящей мамы. Это, 
в общем-то, крепкие семейные отно-
шения, но в них мало счастья.

Обычно этот миф актуализирует-
ся во время семейного кризиса или 
больших изменений в жизни (свадь-
ба, увольнение, рождение ребёнка, 
потеря члена семьи др.). Это уникаль-
ный шанс пересмотреть свою жизнь, 
увидеть ресурсы и ограничения, вне-
сти коррективы, начав поступать не-
много иначе, пробовать новое. 

По сути, нет плохих или хороших ми-
фов, но есть те, которые наиболее 
подходят нам на данном жизненном 
этапе. Они делают нас счастливее, 
заставляют двигаться вперёд, а не 
держат в замкнутом пространстве.

А чтобы определить, счастливы 
ли вы в существующих отношени-
ях, стоит ли менять ваш семейный 
миф, предлагаем вам пройти тест. 
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С П А Д Ч Ы Н А

Звязаныя з прычыны свайго полу 
ўмоўнасцямі, творчыя жанчы-

ны першай паловы XIX стагоддзя 
вымушаны былі стрымліваць свой 
незалежны розум і прагу дзейнасці, 
прымяншаць сваю ролю, каб мець 
магчымасць прад’явіць публіцы плён 
сваёй інтэлектуальнай працы. Але 

нават такое ўсечанае творчае быц-
цё не заўсёды заканчвалася добра. 
Караліну Гюндэродэ супярэчнасць 
паміж яе становішчам адхіленай 
каханай, беднай беспасажніцы 
і таленавітай паэткі прывяла да 
трагічнай смерці. І ці яе адну?

Ганна Цюндзявіцкая, гаспадыня 
маёнтка Вільянава на 
Барысаўшчыне, маці 
трох сыноў і чатырох 
дачок, была, пэўна, 
жанчынай разважлівай 
і стрыманай. Сваю 
“Літоўскую гаспады-
ню” на польскай мове 
яна выдала ў 1848 
годзе ананімна, бо не-
прыстойным лічылася 
жонцы маршалка павя-
товай шляхты займац-
ца пісьменніцкім рамя-
ством. Хоць стварала 
Ганна не рамантычныя 
вершы, як Гюндэродэ, 
і не раманы пра палкія 

пачуцці, як Жорж Санд, пісала яна пра 
рэчы цалкам легітымныя для кабе-
ты: “утрыманне ў добрым стане хаты 
і забеспячэнне яе ўсімі прыправамі 
і запасамі кухонымі і аптэкарскімі і 
гаспадарчымі...” Тым не менш, нават 
выданне пад уласным імем парад па 
гаспадаранні сталася б скандалам для 
шляхцянкі. 

Трэба адзначыць, Ганна сваё 
месца адчувае, таму, дазволіўшы 
сабе крытыку напісаных мужчынамі 
кніг пра спосабы вядзення хатняй 
гаспадаркі (“метады і парады, выка-
заныя ў тых пісаннях, ... нарадзіліся 
толькі ў галовах тых, хто піша”), яна, 
бы спалохаўшыся ўласнай смеласці, 
апраўдваецца: “Я пісала толькі для 
жанчын і пра жаночую гаспадарку, 
не маючы ніякага намеру вучыць 
больш за мяне ўмудроных мужчын-
гаспадароў”.  

А абясцэньваць сваю працу ў Ган-
ны не было ніякіх падстаў, акрамя 
забабонаў эпохі. За першым выдан-
нем кнігі з’явіліся яшчэ некалькі, і 
ўсе ананімна. “Літоўскай гаспадыняй” 
зачытваліся. 

Яна апярэдзіла час

Калі ў 1804 годзе нямецкая паэтка Караліна фон 
Гюндэродэ вырашыла надрукаваць свае вершы, 
яна выбрала мужчынскі псеўданім Ціян. Праз 
амаль чатыры дзясяткі гадоў яе сяброўка, так-
сама незвычайная жанчына Беціна фон Арнім 
у сваім эпісталярным рамане пра Караліну 
працытавала яе ліст: “Я добра ведаю, што мне 
ў маіх дзеяннях пастаўлены межы”. А Аўрора 
Дзюпэн, якая ў 1804 годзе толькі нарадзілася – 
дарэчы, на год пазней за нашу “беларускую га-
спадыню” Ганну Цюндзявіцкую, – паспрабавала 
зрабіць крок за межы, усталяваныя патрыярхаль-
ным грамадствам для жанчыны, і вяла досыць воль-
ны лад жыцця. Аднак насіць мужчынскую вопратку і 
падпісваць свае творы мужчынскім імем “Жорж Санд” 
вялікай французскай пісьменніцы ўсё ж давялося. 

Алена БРАВА
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Умомант разышлося і першае су-
часнае выданне кнігі па-беларуску 
накладам у 50 тыс. асобнікаў, якое 
выйшла ў выдавецтве “Полымя” 
чвэрць стагоддзя таму. На белару-
скай мове кніга выходзіла таксама 
ў выдавецтве “Беларусь” у 2012 і 
2017 гадах. А дзякуючы пошукам у 
архівах вядомага даследчыка, до-
ктара філалагічных навук Адама 
Мальдзіса, мы даведаліся імя аўтаркі.

“Ганна Цюндзявіцкая здзівіла 
мяне шматграннасцю сваіх інта
рэсаў і ведаў, рэдкай для тых часоў, 
ды і для цяперашніх, сістэмнасцю”, – 
адзначаў Адам Мальдзіс. “Літоўская 
гаспадыня” – праца насамрэч 
сістэмная, энцыклапедычная. Па-
чынаецца кніга правіламі вядзен-
ня дома і гаспадаркі, утрымання 
скаціны і птушкі. Шэсць раздзелаў 
прысвечаны тэхналогіі вытворчасці 
ежы і напояў. Адсюль чытач даве-
даецца пра такія стравы нашых 
продкаў, як варэнне з морквы, су-
шаны ў цукры аер, жэле з барбары-
су, сіроп з ружаў. А яшчэ – “яблыч-
ныя кансервы, названыя ў рускіх 
пасцілой”, рабіны ў мёдзе, мармелад з 
шыпшыны, макоўнікі, таўчонікі, сыр 
з сушанай рутай. Пернікі тарунскія, 
пярцовыя, цукровыя, імбірныя, 
пецінетавая бабка… Смаката! 

Асобны раздзел прысвечаны 
касметалогіі. Спадарыня Ганна 
раіць “кожнай жанчыне для таго, 
каб падабацца мужу, не пагарджаць 
усялякімі цнатлівымі i прыстойнымі 

сродкамі дзеля 
зберажэння як 
мага даўжэй сва-
ёй маладосці i  
прыгажосці”. Што 
ж гэта за сродкі? 
“Няма прыгажосці 
без пяшчоты i 
роўнага настрою, 
н я м а  т а к с а -
ма прывабнасці 
без здароўя i 
бадзёрасці цела. 
Першае набы-
ваецца ўменнем 
в а л о д а ц ь  с а -
бой, а другое – 
устрыманнем i 
правільным ладам жыцця, строгім 
выкананнем правіл ахайнасці, а так-
сама вытанчанай элегантнасцю”. 

Цюндзявіцкая раіць жанчы-
нам штодзённае халоднае купанне. 
Даглядаць скуру твару найлепш з 
дапамогай натуральных рэчываў: 
напрыклад, выкарыстоўваць для 
ўмывання дажджавую ваду, варыць 
мыла з сырых яек. Спаць трэба аба-
вязкова на саф’янавых падушках, каб 
прадухіліць выпадзенне валасоў. А 
яшчэ ўмацаванню валасоў паспрыяе 
мазь з пупышак таполі і… мушыная 
мазь: так-так, звараная з мух, праўда, 
“не атручаных”. Якіх толькі “экза-
тычных” ахвяраў не прыносілі нашы 
прабабулі дзеля прыгажосці! 

Апошнія часткі кнігі распа-
вядуць пра сакрэты дамаводства. 

Цюндзявіцкая раіць мыць адзенне 
з дапамогай пшанічнага вотруб’я, 
бульбы ці яечных жаўткоў. Увогу-
ле, выкарыстанне для разумнага 
гаспадарання пераважна натураль-
ных, прыродных сродкаў – галоўная 
“фішка” гэтай кнігі, якая вельмі 
спадабаецца сучасным праціўнікам 
засілля “хіміі”.  

“Ганна Цюндзявіцкая выявілася 
не толькі практыкам, але і тэарэты-
кам, – піша Адам Мальдзіс. – У яе 
аналіз спалучаецца з сінтэзам, вобраз-
нае выказванне – з абагульненнямі. У 
наш час быць ёй, прынамсі, доктарам 
сельскагаспадарчых навук, а можа, 
вядомым біёлагам або медыкам. Яна 
відавочна апярэджвала свой час”.

З гэтым цяжка не пагадзіцца.
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Рэцэпты здобы да Вялікдня ад Ганны Цюндзявіцкай 
Бабка на дражджах вельмі высокая і пышная

У гарнец мукі ўліваюць кварту малака, добра раз-
мешваюць, потым дадаюць чвэрць кварты працэ-

джаных дражджэй, зноў перамешваюць, накрываюць 
i пакідаюць у цёплым месцы для падыходу. Калі трохі 
зашавеліцца, дабаўляюць кварту жаўткоў i як мага мацней 
узбіваюць. Нарэшце сыплюць фунт цукру, карыцу, на-
рэзаныя скрылёчкамі цукаты, разынкі, каля пятнаццаці 
горкіх міндалін, дробна накрышаных. Усё разам яшчэ 
раз старанна перамешваюць i ўзбіваюць, а затым ставяць 
у цёплае месца. Калі цеста вырасце 
ўдвая, напаўняюць ім форму, зма-
заную ўнутры маслам, на адну 
чвэрць. Як падымецца i зой-
ме больш паловы пасудзіны, 
засоўваюць у печ на гадзіну з 
чвэрцю, захоўваючы звычай-
ныя перасцярогі.

Шакаладная бабка

У трыццаць жаўткоў, расцёртых у макатры, усыпа-
юць па аднаму фунту шакаладу i цукру, струк ванілі, 

чвэрць кварты хлебнай i паўконаўкі бульбяной мукі. Сы-
плюць не адразу, а патроху, старанна размінаючы, каб не 
было камякоў. Калі ад моцнага i безупыннага расцірання 
маса ўзнімецца i пабялее, да яе дадаюць пену з добра 
ўзбітых бялкоў i злёгку размешваюць. Потым напаўняюць 
цестам форму на тры чвэрці i ставяць у печ, аднак не гэт-
кую гарачую, як для булак.
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Міндальная бабка з мукой

Фунт салодкага міндалю, 
дваццаць горкіх 

міндалін апарваюць, 
дробна крышаць i моцна 
расціраюць у макатры, 
дабаўляючы па аднаму 
дваццаць чатыры жаўткі. 
Таксама ўсыпаюць дзве 
конаўкі прасеянага 
цукру i конаўку 
тонкай мукі . 
Калі маса стане 
белай i вырасце, 
дадаюць пад канец гу-
стую пену з пакінутых бялкоў i 
злёгку перамешваюць, каб пена разышлася ў цесце. Адразу 
ж у каструльцы, змазанай унутры маслам i крыху пасы-
панай на дне цёртай булкай, саджаюць у печ, трохі менш 
напаленую, чым для булак. Некаторыя замест пшанічнай 
мукі сыплюць бульбяную. Але тады трэба браць яе менш, 
гэта значыць не поўную конаўку, a ўсяго тры чвэрці яе.

Вымаць бабку неабходна вельмі асцярожна, каб не 
трэсці каструльку i не асунуць здобу, пакуль яна не асты-
не. Наліваючы цеста, варта пакінуць пасудзіну на чвэрць 
незапоўненай, каб яно расло. Такія бабкі лепш за ўсё вы-
пякаюцца ў маленькіх i вузкіх каструльках.

Лімонная бабка

Тры лімоны вараць, пакуль яны не размякнуць так, 
што льга будзе накалоць саломкай. Аднак трэба 

засцерагацца, каб не патрэскаліся i не страцілі свой сок. 
Потым ix труць на тарцы, вымаюць зярняты, а гушчу 
расціраюць у  макатры. Пасля ўліваюць па аднаму васем-
наццаць жаўткоў, прапускаюць масу праз сіта i ўсыпаюць 
паўтары конаўкі цукру. Нарэшце дадаюць пенку з бялкоў, 
выліваюць усё ў бляшаную пасудзіну, намазаную маслам i 
пасыпаную на дне мукой. Саджаюць у печ з тэмпературай, 
як для бісквітаў.
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Цытуецца па выданні “Літоўская гаспадыня…”, Мінск, “Полымя”, 1993 г. (арфаграфія захаваная). 
Пераклад з польскай мовы П. Р. Казлоўскага, В. В. Нядзвецкай. 
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Надыходзіць свята, якое 
беларусы лічаць “вышэй за 
ўсе іншыя, урачыстасць з 
урачыстасцей” – Вялікдзень, 
або Вяліканне, Вялічка.

Вялікдзень святка-
валі здаўна ста-
р а ж ы т н ы я 

сла вяне ў гонар 
жыва творнага і 
ц е п л а  т в о р н а г а 
Сон ца; гэта была 
радасць ад абуд-
жэння прыроды і 
надыходу “вялікіх 
дзён палявых работ”. 
Адсюль і назва свята, 
якое найперш было звя-
зана з земляробствам – 
асноўным заняткам нашых продкаў.

Крышку пазней прыкладна ў 
гэты ж час года хрысціянская царква 
стала адзначаць Уваскрэсенне Хры-
стова, іншая яго назва – Пасха, што 
азначае “выратаванне”. Са смерцю 
Хрыста здзяйсняецца ачышчэнне 
ад людскіх грахоў, а Яго Уваскрэ-
сенне даруе вечнае жыццё. Таму 
для вернікаў гэта свята – трыумф 
веры, крыніца пастаяннай радасці. 
Сэнс хрысціянскай Пасхі палягае 
ў вызваленні ад духоўнага рабства, 
ад улады смерці і граху. Сын Божы 
прыйшоў на месца традыцыйнай 
велікоднай ахвяры, прыняў пакуты 
і смерць, каб прыгатаваць для нас 
шлях у Царства Нябеснае. “Хрыстос 
уваскрос!” –  “Сапраўды ўваскрос!” – 
кажуць адно аднаму людзі, і гэта 
значыць, што вера наша не марная. 
Разам з Хрыстом мы мусім у думках 
узысці на крыж, каб зразумець: Цар-
ства Божае для нас куплена дарагой 
цаной. Свята Уваскрэсення Хрыстова 
нам даецца пасля Вялікага посту як  
Божая ласка і ўзнагарода. 

Каб сустрэць урачыстасць як на-
лежыць, да яе на працягу амаль уся-
го тыдня ідзе падрыхтоўка: гатуюцца 
святочныя стравы, у хатняй гаспадар-
цы наводзіцца парадак. Мыюць хату, 
мяняюць пасцельную бялізну і адзе-
жу, спраўляюць абновы. 

У велікодную ноч раней у хатах 
не клаліся спаць і не гасілі агню, на 
вуліцах і каля храмаў таксама палалі 
вогнішчы. Пасля заканчэння свя-
точнага набажэнства моладзь нала-
джвала скокі, гульні. Па вёсках хадзілі 
валачобнікі, якія славілі Уваскрэсен-
не Хрыстова. Лічылася, што прыход 
валачобнікаў спрыяе дабрабыту сям’і. 
Па традыцыі, сярод іх маглі быць 
толькі маладыя мужчыны і хлопчыкі, 
якія імкнуліся назбіраць як мага бо-
лей яек, таму скупаватым гаспадарам 
часам спявалі жартаўліва-ганебныя 
прыпеўкі накшталт гэткіх: “Не дасі 
каўбасы – павылазяць валасы. Не дасі 
яечка – здохне авечка. Хрыстос ува-
скрос на ўвесь свет!”

Але звычайна да такіх прыпевак 
не даходзіла. Валачобнікаў прыхільна 

сустракалі і добра частавалі. А пача-
ставаць было чым, бо ў беларусаў 
вялікае значэнне заўсёды надавалася 
рытуальнай ежы: фарбаваным яйкам, 
булкам, свініне, а таксама сыру і солі, 
якія асвячаліся царкоўным рытуалам 
пасля Пасхальнай Ютрані. Ужыванне 
гэтай ежы прыраўноўвалася нашымі 
продкамі да абрадавых дзеянняў: 
названыя прадукты надзяляліся 
сімвалічнымі ўласцівасцямі і павінны 
былі перадаць іх чалавеку, забяспе-
чыць багацце і дабрабыт сям’і на 
цэлы год.

Усе стравы рыхтаваліся загадзя і 
ў вялікай колькасці, каб іх хапіла не 
толькі на тры святочныя дні, падчас 
якіх забаранялася наогул паліць у 
печы, але і да самай Радаўніцы. Пяклі 
булкі, запякалі парася, адварвалі 

С П А Д Ч Ы Н А
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мяса, каўбасы, фарбавалі яйкі. Част-
ку прадуктаў складалі ў кош ці лубкі 
для асвячэння ў царкве. Часам ежы 
было столькі, што даводзілася запра-
гаць каня, каб давезці ўсё да царквы.

У Вялікую суботу у царкве па-
чыналася Вялікае служэнне, пасля 
якога ўсе спяшаліся дамоў: згодна 
з павер’ем, калі хутка прыйдзеш з 
усяночнай дамоў, то на працягу года 
будзеш хутка спраўляцца з усімі 
гаспадарчымі справамі.

І заходзячы ў хату, людзі кажуць: 
“Хрыстос  уваскрос!” Ім адказваюць: 
“Сапраўды ўваскрос!” Пасля сядаюць 
за святочны стол, найперш з’ядаюць 
асвячонае яйка, а потым ласуюцца 
астатнімі стравамі.

Дражджавая выпечка . 
Найгалоўнейшай умовай удалай драж-
джавой выпечкі з’яўляюцца самі дрож-
джы, правільна абраны тэмпературны 
рэжым выпякання, якасная і сухая мука, 
якую абавязкова трэба прасяваць праз 
сіта. 

Дражджавое цеста вымешваюць у цё-
плым пакоі бесперапынна і дасканала. Каб 
булкі ўдаліся, не дапушчаюцца скразнякі 
і гучная гаворка, а таксама няпрошаныя 
госці.

Выпякаючы булкі на Вялікдзень, не 
эканомілі на прадуктах. У некаторых 
старадаўніх рэцэптах колькасць яек да-
сягала 60 штук! Булак выпякалася шмат, 
каб хапіла ўсім гасцям і сябрам і каб есці, 
не шкадуючы, аж да Радаўніцы.

Булка Велікодная
Узяць: 3 шклянкі (480 г) пшанічнай мукі  20 г дражджэй  
1 шклянка малака  100 г сметанковага масла  150 г цукру  
3 яйкі  соль  разынкі  мак.

Свежыя дрожджы накрышыць, дабавіць 1 чайную лыжку цукру і добра 
расцерці, змяшаць з цёплым малаком, усыпаць палову мукі, замясіць 
цеста, пасыпаць тоўстым слоем мукі, накрыць ільняной сурвэткай і 

паставіць у цёплае месца.
Пасля таго, як цеста падымецца, дабавіць рэшту мукі, соль, расцёртыя з 

цукрам і маслам жаўткі, старанна вымесіць, у канцы замесу дабавіць узбітыя 
бялкі. Паверхню цеста, каб не пакрылася скарынкай, варта змазаць тлушчам 
і даць падысці яшчэ раз.

Далей фармуем булкі. Калі адмысловай формы для выпечкі няма, цеста, 
перамешанае з разынкамі, наліваюць у глыбокія міскі да 2/3 іх аб’ёму. Папя-
рэдне формы абавязкова змазваюць алеем і пасыпаюць мукой. Цесту ў формах 
трэба трошкі пастаяць. Потым яго змазваюць жаўтком і толькі тады ставяць 
у печ або духоўку. 

Выпякаюць каля гадзіны пры тэмпературы ў 180 градусаў. Часта раскачанае 
на стальніцы цеста пасыпаюць загадзя замочанымі разынкамі або расцёртым 
з цукрам макам і скручваюць у рулет. Рулеты выкладаюць на бляху, змазваюць 
жаўтком і выпякаюць да гатоўнасці.

Святое Вялічка ды гуляць з чырвоным яечкам! 

Традыцыя абменьвацца фарбава-
нымі яйкамі на Вялікдзень 
знаёма кожнаму з дзяцінства. 

Чырвонае яйка — сімвал адраджэння 
жыцця і пераадолення смерці. Афар-
баваныя ў чырвоны колер і асвячоныя 
ў царкве яйкі служаць галоўнай ры-
туальнай ежай на Велікодным стале. 
Згодна з павер’ем, чым больш падчас 
свята ты падараваў і атрымаў у дар 
фарбаваных яек, тым шчаслівейшым 
будзе жыццё ў гэтым годзе. 

Існуюць розныя спосабы фар-
бавання яек: крашанкі, крапанкі, 
драпанкі і пісанкі. Самы старадаўні 
і даволі просты — крашанкі. Гэта 

калі яйкі фарбуюць цыбульным 
шалупіннем. Чым больш шалупіння, 
тым ярчэйшым атрымаецца колер 
яйка. 

Вандруючы па вёсках у пошуках 
беларускіх кулінарных традыцый, я 
назірала, як гаспадыні гэта робяць 
рознымі спосабамі. Цыбуля на вёсцы 
захоўваецца звычайна сплеценай у 
вянкі. Перад пасадкай яе перабіраюць, 
чысцяць ад шалупіння і складаюць 
яго разам з косамі асобна, каб пасля 
выкарыстаць усё гэта пры фарбаванні 
яек. 

Некаторыя вараць шалупінне 
30-40 хв., астуджаюць адвар і тады 
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працэджваюць. Далей кладуць 
туды яйкі і вараць 7-10 хвілін. 
Можна зрабіць і так: дно вялікага 
гаршчка засцілаюць шалупіннем 
і кладуць першы слой яек, якія 
закрываюць новым слоем шалупіння, 
не шкадуючы яго, укладаюць 
цыбульныя косы, калі яны ёсць, каб 
яйкі не датыкаліся адно да аднаго, 
і ставяць варыць на марудным агні. 
Каб яйкі не палопаліся, дабаўляюць 
солі. Яйкі маюць часам узоры на ба-
ках ад шалупінак. 

Раніцой асвячоным у царкве яеч-
кам уся сям’я па чарзе мые твар, каб 
быць здаровым і прыгожым увесь год.

Клінковы сыр з кменам

На беларускай вёсцы рэдка 
гатавалі тварожную “пасху”. 
Замест яе на стале заўсёды 

прысутнічаў клінковы сыр, зроблены 
па старадаўнім рэцэпце.

Узяць: 3 л кіслага малака   
450–500 г тварагу  1 ч. лыж-
ка кмену  1 ч. лыжка солі.

Са сквашанага малака здымалі 
смятану і ставілі ў цёплую печ на нач 
да таго часу, пакуль бялковая част-
ка не скіснецца. Пасля астуджвалі, 
пералівалі ў клінок і падвешвалі, каб 
з тварожнай масы сцякла сыроватка.

Праз некаторы час тварог 
высыпалі ў глыбокую міску, дабаўлялі 
адну чайную лыжку солі без верху, 
жменю памытага і злёгку падсу-
шанага на гарачай патэльні кме-
ну. Усё добра перамешвалі вялікай 
драўлянай лыжкай і зноў складалі 
ў чысты клінок, добра ўтрамбоўвалі, 
звязвалі матузом блізка да тварожнай 
масы і клалі паміж дзвюма шырокімі 
дошчачкамі пад цяжар.

У вёсцы маіх дзядоў, якія жылі 
недалёка ад Мінска, такое прыстаса-
ванне называлася “шчэм” ад слова 
“прышчаміць”. Шчэм з сырам выносілі 
ў чыстае прахалоднае месца і пакідалі 
на дванаццаць гадзін пад цяжарам, 
каб тварог добра спрасаваўся і з яго 
канчаткова выдалілася сыроватка. 
Чым сушэйшы будзе сыр, тым ляг-
чэй яго будзе дастаць з клінка цэлым. 
Гатовы сыр выкладалі з мяшэчка на 
талерку і захоўвалі ў халадзільніку, 
прыкрыўшы зверху другой талеркай 
для таго, каб сыр не ўбіраў у сябе чу-
жыя пахі. 

Каўбаса 
“пальцам піханая” 

Каб зрабіць каўбасу да Вялікдня, 
не будзем эканоміць мяса. 
Лепшае свіное мяса для та-

кой каўбасы — каркавіна (шыя), але 
можна зрэзаць з рэбраў ці хрыбта. Са-
чыце, каб у фаршы было дастаткова 
сала, іначай каўбасы атрымаюцца за-
надта сухімі.

Узяць: 1,5 кг свініны  1,5 кг 
ялавічыны  100 г гарэлкі  
заправа з молатага кмену  
каляндры, лаўровага ліста  
соль па смаку  галоўка час-
наку  тонкія кішкі.

Ахалоджанае мяса нарэзаць на-
жом не надта дробна, дабавіць соль, 
заправы, дробна пасечаны часнок, га-
рэлку, перамяшаць і пакінуць на ноч 
у халодным месцы. Раніцой набіць 
кішкі мясам, пракалоць іх у некалькіх 
месцах іголкай, перавязаць канцы 
ніткай. Завярнуць каўбасы колцамі 
і падвесіць пад столь на кухні. Праз 
3 дні яны будуць гатовыя.

Смачна есці! 
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Каб сыр лепей захоўваўся, яго злёг-
ку падсушвалі ў негарачай печы да 
ўтварэння жоўтай скарынкі.

Каб сыр быў тлусцейшы, смятану з 
сыраквашы не здымалі.

Трохкутны палатняны мяшэчак 
для вырабу тварожнага сыру на 
Беларусі называецца клінком, а сыр 
клінковым. 

Клінковы сыр — абрадавая страва. 
Разам з маслам ён прысутнічае на 
стале падчас вяселля, на радзінах, 
на Калядах, Масленіцы, Купаллі і 
Вялікдні.

Свініна

У язычнікаў-славян свіння заўж-
ды была сімвалам урадлівасці. 
Яе прыносілі ў ахвяру богу Сон-

цу. Адтуль і павялося на Вялікдзень 
гатаваць свініну. На вёсцы, калі ёсць 
свая гаспадарка і гадуюць свіней, 
то ад Каляд прыхаваны на гары-
шчы кумпяк, ды падсохлі каўбасы ў 
клеці, а ў кублу яшчэ ляжыць сала. 
Каўбасы і кумпяк разам са спецыямі 
і цыбуляй адварваюцца цэлымі і ў ха-
лодным выглядзе падаюцца на стол. 
Зрэшты, калі такой раскошы няма, 
то варта схадзіць на кірмаш і купіць 
там добрага мяса і прыгатаваць з яго 
святочныя стравы.
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В К А  « Д Е Т С К И Й  Э Т Ю Д »

 DMC

Размер вышитой картины при 
стандартной канве  

14 кл. на дюйм – 1823,5 см.

Шов «назад иголку»:

Как стирать вышивку

Для начала изучите информацию 
на упаковке с нитками. Большин-

ство качественных мулине выдержива-
ют стирку при температуре до 95˚, но 
бывают случаи, что краски линяют. По-
этому не стоит стирать при t выше 50˚. 
Если вы размечали канву смывающимся 
маркером, то сразу же нужно прополо-
скать вышивку в очень холодной воде. 

Если есть вероятность, что краска с 
ниток «поплывёт» и окрасит весь рису-
нок, то её «закрепите» 9% раствором ук-
сусной кислоты (1 ст. ложка на 2 л воды). 
Помимо закрепления цвета, это придаст 
ещё и некоторое насыщение колора. 

Стирать вышивку вручную моющим 
средством для деликатных тканей и шёл-
ка, в едва тёплой воде. Её можно слегка 
потереть, но только по изнаночной сторо-
не. Ни в коем случае не выкручиваем, не 
отжимаем – даём стечь воде, расстилаем 
на ровной поверхности. Когда вышивка 
высохнет, её нужно прогладить с изна-
ночной стороны негорячим утюгом.
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В К У С  Ж И З Н И
М А С Т Е Р С К А Я

Тонкая
кофточка-паутинка
из кид-мохера

Ве
ду
щ
ая

 р
уб
ри

ки

Анастасия 
ТОДОРОВА.

Если у вас 
возникли 
вопросы, а также 
предложения 

и идеи, пишите 
на почту 

luanni@mail.ru

Нам 
понадобится:
кид-мохер на 
нейлоне или 
на шёлке – 
примерно 
80 грамм 
  спицы № 6 
 крючок 
№ 3. 
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Вяжется изделие очень просто. 
Спинка и перед – одинаковые. 
На спицы набрать 80 петель 

и вязать 90 рядов лицевой гладью. 
Петли закрыть.

Для рукава набрать 50 петель и вязать 
лицевой гладью 90 рядов. Петли за-
крыть. Так же выполнить второй рукав.

Далеее сшиваем кофточку. Для это-
го используем крючок №3. По схеме 
сшиваем рукава, выполняем плече-
вые швы. Затем пришиваем рукава 
к кофточке, сшиваем боковые швы.

Низ кофточки обвязываем крючком 
столиком без накида.

Готовое изделие стираем в тёплой 
воде с шампунем, аккуратно рас-
правляем для сушки на полотенце 
на горизонтальной поверхности. 

Перед

Спинка

Схема

Рукав
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Всегда в моде! Вязаные вещи – самый правильный выбор 
для первых весенних дней. Мода предлагает 

десятки интересных вариантов: кардиганы, 
платья, свитера, палатины, пончо и шарфы. 

Д изайнеры в этом сезоне основную ставку сдела-
ли на монохромное сочетание предметов одеж-
ды. Получилось тепло, красиво и практично. 

Шикарно смотрятся платья-туники до колена. Допол-
нить такой образ помогает пальто или длинная парка. 

Пончо – трендовая одежда весеннего гардероба. 
На них советуют особо обратить внимание модницам с 
большими размерами, эти  накидки скрывают недостатки 
фигуры.

А хитом весеннего сезона считаются объёмные и длин-
ные кардиганы. Если вы отчаянная модница, то исполь-
зуйте вязаный кардиган как пальто.

Несколько советов:
Известно ли вам, что вязаные вещи хранить на вешалках нель-

зя? Чтобы вязаная одежда не вытягивалась и сохраняла форму, 
храните её на полочке в сложенном виде. 

Если узор на кофточке теряет объём, значит, вы её гладите утюгом. 
Стирать вязаные изделия в стиральной машине не рекомендуется. 
В крайнем случае положите вещь в полотняный мешок и только по-
том в стиральную машину. Стирайте в ручном режиме без отжима. 

Используйте только средства с обозначением «для стирки шер-
стяной одежды».

Не выкручивайте шерстяные вещи. Выжмите из них вручную 
осторожно воду и разложите на столе или ровной поверхности. 
И оставьте вещь в таком виде, пока она не высохнет. 
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В К У С  Ж И З Н И
В А Ш  С А Д

В весеннем лесу я наблюдаю 
много чудес, но самое 
незабываемое волшебство – 
цветение сон-травы.  

Маленькие пушистые шарики, 
увеличиваясь не по дням, а 

(на самом деле!) по часам в разме-
рах, начинают выпускать прекрас-
ные звёздчатые ярко-синие цветы. 
Но это происходит не одновременно 
со всеми бутонами – они поочерёдно 
подставляют свои, пока ещё очень 
слабые, лепестки под лучи солнца. 
День-два – и весь кустик превратился 
в очаровательный букет! 

В моём букете на лесной опушке 
их было 19. Цветение продолжается 
недолго, чуть больше недели, поэто-
му я старался не пропустить ни одно-
го дня этого великолепного действа. 

Потом цветы понемногу вянут – 
естественный процесс. И растение 

Сон-трава,весны очарованье
становится каким-то невзрачным. 
Но так кажется лишь нам, наблю-
дателям. На самом деле в это время 
происходит очень важное: образова-
ние и созревание семян, которыми 
размножается прострел. Летом рас-
тению нужно заботиться о будущем 
поколении и набираться сил для да-
лёкой ещё зимы.

Прострел (семейство Лютиковых) вклю-
чён в Красную книгу Беларуси, охраняется 
также в России, Польше, на Украине и в 
Литве, Латвии. Это многолетнее травянистое 
растение высотой 10-25 см. Цветки крупные, 
одиночные, на длинных дуговидно изогну-
тых цветоножках. Околоцветник колоколь-
чатый, обычно бледно-лиловый. Цветёт в 
апреле – мае.

В Беларуси вид распространён преимуще-
ственно в западных районах, очень редко 
встречается в Минской и Могилёвской (еди-
ничные местонахождения) областях.
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Цветок магический 
Знаете ли вы, почему эти обворожительные цветы 

с нежными головками лилово-фиолетового цвета носят 
такое загадочное название – сон-трава? А ещё в старину 

растение именовали сон-зелье, сонник, сончик, дрёма, медвежий 
колокольчик, пасхальный цветок, подснежный тюльпан… 

Конечно же, об этом нам расскажут легенды. 

Шёл однажды давным-давно охотник по весеннему лесу, заслушал-
ся щебетаньем птиц, засмотрелся на красоты природы. И чуть не 

споткнулся о медведя, который выкапывал из земли какой-то корень, жадно 
лизал его и тут же на ходу засыпал. Любопытно стало охотнику, спрятался он 
неподалёку и стал наблюдать. Как только дрёма проходила, медведь опять 
копал землю и искал растение. «А, косолапый, обмануть природу хочешь, 
весна на пороге, а ты всё думаешь дальше спать!» – засмеялся охотник, но 
корешок с собой тоже прихватил. Дома, пожевав его, уснул богатырским сном 
на несколько дней! Корешок тот действительно имел снотворное действие. 

Кстати, и в сказке о спящей красавице также упоминают сон-траву: яблоч-
ко, преподнесённое девушке, было натёрто именно её соком.

С растением связана масса народных примет и поверий. Сон-трава счита-
лась магической, обладающей особой силой. Верили, что человек, который 
уснёт в лесу среди её цветов, будет наделён потом даром предвидения. Силь-
ными лечебными свойствами обладала сон-трава, собранная ранним утром, 
по росе. А магическими – та, которая полежала в холодной проточной воде 
в полнолуние: если потом её на ночь положить под подушку, то непременно 
приснится вещий сон. 

Однако знали, что за сончиком в лес нужно идти только с чистыми помыс-
лами. Срывать цветок в одиночестве и тишине, чтобы исполнилось заветное 
желание. Засушенную сон-траву влюблённые передавали как знак верности 
и больших чувств. 

А ещё одна из легенд говорит, что сам Архангел Михаил, преследуя бесов, 
пустил стрелу, и она «прострелила» растение. Поэтому любая нечисть не мо-
жет даже приблизиться к сон-траве. Прострел является оберегом от колдовства 
и дурного глаза, а также символом победоносного оружия. Его соком обраба-
тывали копья, чтобы отогнать тёмную силу и выйти из битвы победителем. 
В одном старинном травнике указано: «Кто носит траву прострел при себе, от 
того человека дьявол бежит; в доме такую траву добро держать, а когда хоромы 
строить, то под угол класть, и будешь жить вам ладно и стройно».  

Но в настоящее время в лесу рвать цветы сон-травы строго запрещено: она 
охраняется Красной книгой Беларуси!

А под осень кустик вновь начинает 
преображаться, приобретая свою оче-
редную красоту, пусть и без ярких со-
цветий. Эта пора года тоже не жалеет 
для него красок. Но прострел подарок 
осени принимает спокойно, он отды-
хает, выполнив свою главную задачу. 
Скоро снежок припорошит, а потом 
и полностью засыплет наш кустик – 
все идёт по плану, предусмотренному 
природой.

Александр БАТУРА,

фото автора

Важно помнить 
Любой вид прострела – ядовит! Следует остерегаться попадания на кожу его сока, 

который может вызвать сильное раздражение (из-за наличия в нём токсичного 
вещества анемонина) или воспаление слизистых оболочек, если потом рукой потереть 
глаза или коснуться губ.

При правильном высушивании растения ядовитые свойства исчезают. Поэтому не-
случайно в древности сонник использовали только самые опытные знахари. Высушенное 
растение сон-травы – ценное лечебное средство: в первую очередь травники лечили им 
людей, у которых проблемы со сном. Помогает сон-трава при чрезмерной возбудимости, 
снимает боли при ревматизме и мигрени, отвар сухой сон-травы пьют при глаукоме и 
гипертонии, он облегчает дыхание при астме и эпилепсии. 

Растение обладает широким бактерицидным, противогрибковым, успокаивающим 
действием. Но самолечение опасно, следует обязательно посоветоваться с врачом. Кстати, 
сегодня прострел широко используется в гомеопатии, в частности, в составе препарата 
«Pulsatilla».
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В дизайне сада

К сожалению, сон-трава, как и 
другие первоцветы, стала за-

ложником своей красоты. И теперь 
находится в категории исчезающих 
видов. Поэтому учёные настойчиво 
рекомендуют высаживать прострел 
на садовых участках в качестве деко-
ративного растения.

Сон-трава прекрасна сама по себе, 
а в ландшафтном дизайне хороша в 
группах около декоративных хвойни-
ков, отлично растёт на альпийских 
горках. В смешанных цветниках гар-
монично сочетается с другими ран-
ними цветами. Размножаются все 
виды прострела при помощи семян. 
Некоторые любители с удовольстви-
ем выращивают их даже в горшках. 
Растение представлено несколькими 
очень эффектными формами и сор-
тами.

Всегда нужно помнить, что этот 
изящный первоцвет ядовит! В нём 
содержится анемонин, который вы-
зывает ожоги кожи, а у особо чувстви-
тельных людей — нарывы, которые 
долго не заживают, поэтому при ра-
боте с цветами нужно надевать пер-
чатки.

Прострел лучше сажать в слегка 
затенённых местах, хотя растения 
нормально развиваются и на от-
крытых участках. Этот цветок пред-
почитает хорошо обработанные, 
плодородные щелочные субстраты 
или песчано-гравийные суглинки. 
Растения категорически не выносят 
застоя воды, поэтому нельзя сажать 
сон-траву в низинах или местах, где 
скапливается вода (лучше на участках 
с уклоном на юг). В жаркое, засушли-
вое время прострел нужно поливать, 
не затапливая при этом цветов. 

Взрослые растения нельзя пере-
саживать – прострел очень плохо 
переносит пересадку. Если всё же 
необходимо пересадить, то делают 
это осенью или весной, выкапывая 
растения с большим комом земли. 
Сон-траву высаживают группами на 
газоне, в смешанных цветниках, раз-
личных композициях – в каменистые 
сады, альпинарии и рокарии. Про-
стрел зимостоек.

Прострел размножают семенами. 
Сеять лучше свежесобранными семе-
нами в июне-июле. Семена заделы-
вают на глубину 1-1,5 см, сеют густо. 
Сеянцы нужно обильно поливать (но 
не допускать застоя воды), также их 
рекомендуется мульчировать. Обыч-
но прострел (сон-трава) не подвержен 
болезням и не поражается вредите-
лями.

Экзотические сорта:
‘Rote Glocke’. Очень красивый 
красный прострел с бархатистыми, 
широко раскрытыми цветками; рас-
пускается в апреле.

‘Bells Red’. Ещё один красный про-
стрел. Цветки распускаются до появ-
ления листьев, часто прямо из-под 
снега. Окраска лепестков – от винно-
красной до фиолетовой.

‘Mrs van der Elst’. Это сорт с нежно-
розовыми цветками.

Мария МОРОЗ

Не выкапывайте дикорастущих растений! 
Они не смогут прижиться на участке, так как 
все взрослые экземпляры прострела очень плохо 
переносят пересадку.

Наиболее популярные в декоративных цветниках виды:

прострел раскрытый (Р. patens); прострел Турчанинова (Р. turczaninovii); прострел луговой 
(Р. pratensis); прострел крымский, или прострел Галлера (Р. halleri); прострел золотистый 
(Р. aurea); прострел желтеющий (Р. flavescens); прострел горный (Р. montana); прострел 
колокольчатый (Р. campanella); прострел альпийский (Р. alpina). 
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

мастер по нейл-дизайну салона 
«Театр Причёсок» Виктория ВАСИЛЬЕВА, 
г. Минск

Наш консультант
:Позаботимся 

о пятчках 

Как правильно 
наводить красоту?
На 15 минут опустите ноги в тазик с тё-
плой водой, в которую предварительно 
добавьте косметические средства (жидкое 
мыло для педикюра, эфирное масло). Насухо 
оботрите ноги полотенцем. Кожа ног должна 
быть распаренной. Удалите тёркой орого-
вевшие участки кожи. Затем приступайте к 
шлифовке ступней. 

На этом этапе кожу можно смазать пи-
тательным лосьоном, чтобы пилка лучше 
скользила. 

В конце увлажните стопы кремом и по-
массируйте ножки, чтобы ускорить крово-
обращение. 

Выбираем пилку для ухода

Наждачные  
Недорогие педикюрные двусто-

ронние пилочки хорошо справляют-
ся со своей функцией. Могут быть с 
абразивом из минеральной крошки 
и с искусственными элементами на 
бумажной или тканевой основе. 

Чтобы дольше прослужили, ста-
райтесь их не мочить перед исполь-
зованием. Стеклянные 

Такие пилки имеют стильный ди-
зайн, сделаны из закалённого стекла, 
на которое с обеих сторон нанесено 
специальное напыление. Ими можно 
аккуратно и легко почистить пяточки, 
не боясь пораниться, как это может 
быть с наждачными собратьями по 
цеху. В конце процедуры сполосните 
пилку в воде – и никаких забот!Металлические 

Доступная по цене пилочка пред-
ставляет собой металлическую пла-
стину с алмазной или сапфировой 
крошкой, возможно нанесение насеч-
ки. Хорошо удаляет натоптыши, но 
будьте аккуратны, работая этой пил-
кой на более мягких участках кожи 
– могут остаться микротрещины. Не 
используйте её часто! Лучше брать 
пилку с более мелким абразивом. Керамические 

Подходят для чувствительной 
кожи. Можно использовать еже-

дневно, двигая пилочкой в любых 
направлениях и по любым участкам. 
Но с огрубевшими местами они вряд 
ли справятся.

Считаются одними из самых без-
опасных инструментов для ухода за 
стопами. На рабочую поверхность этих 
изделий наносится слой твёрдой крош-
ки – как правило, это алмазное, сапфи-
ровое или рубиновое напыление. 

Несмотря на то, что цена на керами-
ческие тёрки немного выше, чем на пем-
зу или наждачную пилку, в ходе эксплу-
атации они полностью её оправдывают. Лазерные

Их фишка заключается в методе на-
несения мелких насечек. С по мощью 
уникальной технологии лазерной 
гравировки создаётся рабочая поверх-
ность тёрки. Вся поверхность покрыта 
острыми насечками микроскопических 
размеров, высота которых не превыша-
ет 0,2 мм.  Отшелушивают кожу на пя-
точках на 100 баллов! Убирают шерша-
вость и делают кожу гладкой и нежной.

Электрические
Преимуществом таких пилочек ста-

нет тот факт, что от вас не понадобится 
никаких усилий. Включил – поводил 
по стопам! Легко и просто, а главное – 
быстро. Экономятся силы и время. 

Но работают такие пилки на бата-
рейках – придётся постоянно следить, 
чтобы они не вышли из строя. 

Пемза
Старушкой-пемзой пользовались издрев-
ле, а не только наши мамы и бабушки. Она 
изготавливается из природных материа-
лов, отлично удаляет мозоли и справляет-
ся с самыми ороговевшими слоями кожи 
на пятках. Но жёсткий материал пемзы 
может чересчур стереть кожу – так, что 
она начнёт грубеть ещё быстрее. Поэтому 
пользуйтесь пемзой примерно 1–2 раза 
в месяц. 
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Чтобы чувствовать себя здоровой и выглядеть привлекательно, 
необходимо соблюдать следующие рекомендации:

»» Спать на спине, чтобы не появились морщины. 
»» Определить свой тип кожи и подбирать средства ухода, исходя из его особен-

ностей. Также обращать внимание на потребности кожи и сезонную косме-
тику (например, летом это увлажняющий крем, а зимой – питательный). 

»» Защищать лицо от ультрафиолетовых лучей, чтобы не провоцировать 
старения кожи. С февраля по октябрь желательно использовать солнце-
защитные кремы с фильтром выше 30. Дополнительной защитой могут 
служить тональный крем, ВВ-крем, пудра с SPF.

»» Не наносить крема перед самым выходом на улицу. Лучше сделать это за 
час до выхода, чтобы дать ему впитаться.

»» Для каждой части лица важен особый уход: на глаза – патчи, на лицо – 
маску. Губы также подвергаются возрастным изменениям, поэтому важно 
ухаживать за ними с помощью скрабов и увлажняющих бальзамов.

»» Следить не только за лицом, но и за кожей рук, шеи, декольте: их также 
необходимо скрабировать, увлажнять и питать. 

»» Пить достаточное количество воды в день, больше находиться на свежем 
воздухе и быть физически активной.

Виталина БАНДАРОВИЧ

Красота вне возраста
Наш консультант – 
Ольга МАТУСЕВИЧ, 

руководитель гримёрно- 
костюмерной группы 

телеканала ОНТ.

С возрастом лицо женщины 
претерпевает изменения. Чтобы 
их замедлить, важно выполнять 
несколько правил по уходу и ма-
кияжу. Об этом уходе, особен-
ностях возрастного макияжа 
и твёрдых косметических «нет!» 
мы и поговорим сегодня.

 Правильный уход

Существуют общие правила 
ухода – вне зависимости от 
возраста. Внешний вид жен-

щины во многом определяется тем, 
выспалась ли она, достаточно ли пьёт 
жидкости, соблюдает ли режим дня и 
как питается. Многие факторы пло-
хо влияют на кожу: стресс, курение, 
алкоголь, плохая экология и другое. 
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Декоративная косметика

Многие интересуются, так ли 
нужна основа под макияж. 
Определённо нужна! Она мо-

жет выполнять не только функцию 
барьера между кожей и косметикой, 
но и выравнивать рельеф и цвет 
кожи. База заполняет поры и морщи-
ны, уменьшая их видимость, а также 
продлевает стойкость макияжа. Есть 
основы, которые имеют небольшой 
зелёный оттенок – пугаться не стоит, 
он просто нейтрализует покраснения 
лица. Есть базы под макияж, которые 
создают эффект сияющей кожи, от 
чего лицо выглядит свежим, лучи-
стым, молодым и здоровым.

После базы наносим тон. Женщи-
нам в возрасте лучше использовать 
ВВ-крем. Он лёгкий, одновременно 
увлажняет и тонирует. Хоть покры-
вающая способность у него меньше, 
чем у тональника, он выглядит более 
натурально. Не собирается в мелких 
морщинках и складочках. 

Если на лице есть небольшие не-
достатки, пятнышки и сосудики, их 
можно точечно замазать корректо-
ром. Он должен быть светлее, чем 
основное тональное средство, чтобы 
на него не наложился пигмент и не 
осталось пятна. 

Очень важно, чтобы крем с то-
нальным покрытием максимально 
совпадал с цветом кожи. Для того, 
чтобы это выглядело естественно, не 
забывайте наносить крем на веки и 
шею, ведь они могут показать раз-
ницу между вашим цветом кожи и 
цветом средства, которое вы выбра-
ли. Тогда лицо будет выглядеть как 
маска.

У некоторых женщин есть про-
блема – тёмные круги под глазами. 
Если это анатомическая особенность, 
устранить их не получится. Но можно 
попытаться скрыть круги с по мощью 
корректора. Не забывайте, что он дол-
жен быть лёгким, иначе есть риск не 
избавиться от проблемы, а подчерк-
нуть её. Чтобы не ошибиться, выби-
райте корректор, предназначенный 
специально для век.

В целом, чтобы отвлечь внима-
ние от недостатков на лице, можно 
нанести на выступающие части хай-
лайтер: он придаст коже свежесть и 
сияние. Также не лишним будет соз-
дать здоровый румянец на лице: со-
четание одного тона на щеках и губах 
визуально омолодит его. Но румяна 

должны быть плавно растушёваны: 
лучше «недо-», чем «пере-» во всём, 
что касается косметики для женщин 
в возрасте. Если они используют в ма-
кияже очень яркие цвета, это может 
выглядеть немного комично. 

Если вы куда-то торопитесь, но 
выглядите уставшей, есть хороший 
способ быстро сделать лицо более 
привлекательным. Можно нанести 
лифтинг-маску или сыворотку, 
под глаза наклеить патчи. Они дей-
ствительно работают и могут сделать 
лицо подтянутым.

Работа над ошибками
»» Никаких чётких, резких линий и переходов ярких цветов на лице.
»» Говорят, в макияже должен быть какой-то акцент: или на губах, или на глазах. Но жен-

щинам постарше лучше не делать никакого акцента, если это не для вечернего меро-
приятия. Желательно выбирать косметику пастельных тонов, используя холодные цвета 
в макияже. 

»» Стрелок лучше не рисовать, ведь с возрастом веко уже не такое упругое. Но если хочется 
придать чёткость глазу с помощью стрелки, можно сделать её не чёрной, а коричневой, 
затем растушевать немного, чтобы смягчить линию.

»» Сейчас в моде широкие брови, но старайтесь не акцентировать их. При грамотном ис-
пользовании косметики брови могут сделать взгляд более открытым. Если нарисуете 
их кончики чуть выше, веки визуально приподнимутся.

»» Не наносите тонального крема под глаза, для этого есть специальные консиллеры, в 
некоторых содержатся светоотражающие частички, делающие недостатки визуально 
незаметными. Кожа под глазами более тонкая, поэтому нужно выбирать косметику, 
которая предназначена для этой зоны.

»» Лучше не использовать ярких помад, они могут сделать черты лица грубыми. Необхо-
димо избегать контрастов в цветах, особенно блондинкам. Брюнетки могут наносить 
яркую помаду, но желательно делать это для выхода на вечерние мероприятия. 

»» Нижнего века лучше не подчёркивать, не наносить даже туши на ресницы, чтобы взгляд 
визуально не утяжелялся.

»» Очень важно не использовать блёсток и перламутра для глаз. Потому что от этого визу-
ально отяжеляется веко. Старайтесь также все линии в макияже для глаз вести вверх.

»» Есть женщины, которые используют контурный карандаш для губ на тон, а то и на два 
темнее, чем помада. Это плохо смотрится. Чтобы подобрать свой тон, ориентируйтесь 
на ваш натуральный цвет губ, на который потом можно наложить любую помаду. Или 
же вместе с помадой подбирайте карандаш того же оттенка. 

»» Нередко женщины перебарщивают с количеством тональника и пудры. Кожа нуждается 
в питании и увлажнении, а пудра может её высушить и остаться в морщинах. Постарай-
тесь обойтись лёгкими текстурами.

А самое важное средство для 
красоты – по мнению нашего 
эксперта (и мы абсолютно со-
гласны!) – оптимизм и хорошее 
настроение. Грусть в глазах сра-
зу добавляет нам десяток лет, 
а вот женщина, пребывающая 
в хорошем расположении духа, 
если она добра, весела и глаза 
её лучатся счастьем, выглядит 
молодо. Не зацикливайтесь на 
изменениях вашего тела, сохра-
няйте позитивное настроение 
и помните, что вы прекрасны!
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Мария МОРОЗ

Как правильно
выбирать тушьдля ресниц

Для того, чтобы сде-
лать глаза более ярки-
ми и выразительными, 
каждая женщина, 
независимо от возрас-
та, пользуется тушью 
для ресниц. Сегодня 
без неё и дневной, 
и вечерний макияж 
будет выглядеть неза-
вершённым.
У каждой женщины 
свои, особые ресни-
цы: они отличаются 
длиной, густотой, 
жёст костью. Выбирая 
тушь, важно учитывать 
и природные данные, 
и тип косметики, и 
форму кисточки. 
Конечно, классическая 
чёрная тушь всегда 
остаётся актуальной, 
но это не значит, что 
нужно ограничивать 
себя и не пользоваться 
цветной, тем более, 
что этот модный тренд 
завоёвывает всё боль-
шую популярность. 
И, безусловно, поль-
зуясь декоративной  
косметикой, важно 
помнить о своём 
здоровье. 
Обо всём этом 
«Алесе» рассказала 
валеолог Минского 
центра гигиены, эпи-
демиологии и обще-
ственного здоровья 
Жанна 
АЛЕКСАНДРОВА.

История декоративной косметики 
почти столь же древняя, как и исто-
рия самого человечества. У декора-

тивной косметики два «предка», и оба они 
никакого отношения к красоте не имеют. 
Древние люди наносили на себя краску, 
чтобы отпугнуть злых духов и устрашить 
врагов в битве, или чтобы слиться с окру-
жающей природой, или для ритуальных 
действий. А в Древнем Египте оценили пре-
имущества косметики в первую очередь как 
лечебного средства, а уж потом как декора-
тивного – для изменения своей внешности 
или привлечения к ней. 

Губная помада помогала залечить растре-
скавшиеся губы, а тушь сначала использова-
ли в качестве профилактики инфекционных 

заболеваний глаз. По настенным рисункам 
внутри египетских храмов видно, что фара-
он и его жёны активно пользовались густой 
чёрной подводкой для глаз и тенями. Тушь 
и тени на основе сурьмы, малахита (карбо-
нат меди), разных солей свинца и киновари 
(сульфит ртути) убивали возбудителей ин-
фекций. Первая косметика была довольно-
таки ядовитой, безопасная тушь для глаз по-
явилась только в середине XIX века, это была 
сухая тушь из угольной пыли и вазелина. 

А в начале XX века молодой химик Тер-
ри Уильямс придумал смешать вазелин с 
углём и спрессовать всё в брусочек – таким 
образом в женской косметичке появилась 
тушь для глаз. Твёрдая тушь наносилась на 
ресницы с помощью кисточки. 
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В 1939 году Элена 
Рубинштейн приду-
мала водостойкую 
тушь на основе 
скипидара. Рес-
ницы не теря-
ли своей яркой 
окраски даже при 
купании, но запах 
был отталкиваю-
щий, да и аллергия 
на тушь возникала 
достаточно часто. В 
1958 году всё та же неуго-
монная «королева косметики» 
Элена Рубинштейн предложила при-
вычную для нас тушь в тубе, кото-
рую наносили маленьким ёршиком, 
вмонтированным в крышечку. 

Современные виды туши для рес-
ниц уже вместо скипидара содержат 
масляные эмульсии, воски и воду. В 
их производстве часто используется 
пчелиный воск, который считает-
ся наиболее безопасным. Из масел 
обычно применяют минеральное, 
ланолиновое, касторовое, льняное, 
эфирное масло эвкалипта и иногда 
кунжутное масло. Дешёвые марки 
туши содержат, разумеется, не нату-
ральные, а синтетические компонен-
ты из высокомолекулярных химиче-
ских соединений. 

Тушь не нанесёт особого вреда ва-
шим глазам и вашему здоровью лишь 
в том случае, если правильно её смы-
вать и соблюдать правила гигиены. 
Для этого нужен специальный крем 
или косметическое молочко. 

Не забывайте каждые три месяца 
менять вашу тушь, так как в её щёточ-
ке могут поселиться микробы 
и бактерии, которые мо-
гут вызвать болезни и 
раздражение кожи.

Наиболее вред-
ной для здоровья 
можно назвать во-
достойкую тушь, 
ею стоит пользо-
ваться только в 
исключительных 
случаях. От еже-
дневного примене-
ния такой туши нуж-
но отказаться.

Если говорить о послед-
ствиях применения туши, то в 
первую очередь это значительная доля 
риска выпадения ресниц и появление 
аллергической реакции или дермати-
та на отдельные компоненты краски. 

Во избежание покраснений и высы-
паний желательно предварительно 
(до покраски) нанести толстый слой 
крема вокруг глаз. Он защитит неж-
ную кожу от разных травм и хими-
ческих ожогов. Степень вреда туши 
зависит от реакции организма на её 
составляющие компоненты.

Но даже самая качественная 
тушь может вам повредить 
при несоблюдении правил 

гигиены. Смывать тушь нужно не мы-
лом, а специальной жидкостью для 
снятия макияжа или косметическим 
тоником. Водостойкую тушь снимают 
только жидкостью для водостойкой 
косметики. 

Необходимо правильно хранить 
тушь и контролировать сроки её 

годности (они указыва-
ются на упаковке). Ни 

одним продуктом, в 
том числе косме-

тическим, нельзя 
пользоваться по 
истечении сро-
ка годности. 
Также следует 
прекратить ис-
пользование 

косметики, если 
изменилась её 

консистенция или 
появился неприят-

ный запах.

Тушь не любит как жары, так и 
чрезмерного холода, её нельзя остав-
лять под прямыми солнечными лу-
чами. Косметичка в тумбочке или 
шкафу – самое грамотное и удобное 
место для её хранения. В ванной из-
за повышенной влажности не реко-
мендуется хранить любую косметику. 
К тому же возле источников тепла 
(батарей) косметика быстрее сохнет 
и приходит в негодность.

Подсказка
Выбирайте тушь и краску с укрепляющи-
ми ингредиентами и всевозможными 
бальзамами. Главное – не забывайте 
каждый вечер перед сном снимать 
макияж деликатными косметическими 
средствами и давать отдых ресничкам. 
Выбирайте тушь известных марок с хо-

рошей репутацией.

Косметическая компания, основанная в 1902 г. Эленой Рубинштейн, стала 
пионером во многих бьюти-областях: в 1920 г. марка Helena Rubinstein 

выпустила первую губную помаду (в том формате, который принят и 
сегодня); в 1939 г. разработала водостойкую тушь для ресниц (в состав 
вошла природная смола); в 1995 г. представила первое средство по 
уходу за кожей с витамином С; в 1999 г. – первый антивозрастной 
крем с чистым ретинолом. Если речь идёт о тушах Helena Rubinstein, 
то их отличает богатый дизайн, интересные принты (например, кру-
жевной). Формула туши сегодня разработана с учётом высокой чув-

ствительности глаз при работе с компьютером и того, что многие носят 
контактные линзы (у Helena Rubinstein безопасных формул, кажется, 

больше, чем у любой другой марки). Она содержит глицерин и масло 
жожоба, которые ухаживают за ресницами, а также питательные масла 

камелии, аргановое и касторовое. Эта тушь в числе первых в мире прошла 
офтальмологический контроль.

Важно
Обычно на косметике стоят 

две даты: срок годности и срок 
хранения. И если первое значе-
ние – это дата, после которой 

продукт становится опасен для 
здоровья, то второе значение 

показывает, сколько можно 
хранить продукт после 

вскрытия упаковки. 
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

Всегда с нетерпением ждём мы 
прихода этой романтической 
поры года, мечтаем о первых 
голубоглазых подснежниках 
и сладком медовом запахе 
«котиков» на вербах. И вот день 
становится длиннее, и в воздухе 
пахнет весной, а мы почему-то 
не рады. Утром невозможно 
проснуться, на работе ходим 
«разбитые», с трудом боремся 
с зевотой. От яркого весеннего 
солнца слезятся глаза. 
Шелушится кожа на лице... 
Да, именно так сложно мы, 
«северяне», выходим из 
продолжительного 
холодного периода. 

Это состояние приходит к нам 
каждую весну с завидным по-
стоянством, но мы почему-то 

думаем, что весенний авитаминоз – 
зло неизбежное, и с ним бессмыслен-
но бороться. А зря! Если быть до кон-
ца корректным – то, что мы обычно 
называем авитаминозом, на самом 
деле таковым не является. 

Настоящий авитаминоз – с меди-
цинской точки зрения – это тяжёлое 
патологическое состояние, связанное 
с хронической нехваткой витаминов 
в организме. Настолько тяжёлое, что 
ещё менее 100 лет назад в Юго-Вос-
точной Азии тысячи людей гибли от 
болезни бери-бери (нехватка витами-
на группы В1), а на Севере люди за 
пару месяцев лишались в юном воз-
расте всех зубов от цинги (отсутствие 
витамина С). 

В современном мире такую острую 
нехватку витаминов встретить прак-
тически невозможно. Даже скудно 
питаясь, мы обеспечиваем себя мини-
мальным их количеством (лук, мор-
ковь, капуста, свёкла, лимоны, сухо-
фрукты), гарантирующим сохранение 
жизненных функций организма. 

Стоит ли бояться  весеннего
авитаминоза?

Казалось бы, при современном круглогодичном изобилии импортных 
фруктов какой может быть гиповитаминоз? А ответ прост: все тропиче-
ские и даже субтропические фрукты уступают по содержанию витаминов 

фруктам из наших высоких широт (слишком быстро созревают). 
Но и наши «родные» фрукты к весне теряют большую часть своей полез-

ности! Весенние белорусские яблоки по количеству витаминов просто пустыш-
ки по сравнению с яблоками, только снятыми с ветки. И корнеплоды, даже 
такие полезные, как свёкла и морковь, тоже имеют к весне около половины 
витаминов от их первоначального количества. Чтобы восполнить суточную 
потребность в витаминах и микроэлементах, необходимо съедать не менее 
1,5–2 кг плодов, ягод и овощей. 

Например, суточную дозу витамина В1 вы получите только в том слу-
чае, если ежедневно будете съедать буханку ржаного хлеба. Без ежедневного 
употребления мясных субпродуктов (печень, сердце) никак не получить не-
обходимых витаминов группы В, которые влияют на состояние вашей кожи 
и волос. Есть над чем задуматься!
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Ищем признаки гиповитами-
ноза. Чтобы определить, каких 
именно витаминов не хватает на-
шему организму, не обязательно 
делать сложные медицинские ана-
лизы. Основные признаки гипови-
таминоза такие: бледность кожных 
покровов, часто ломающиеся и сло-
ящиеся ногти, сухость и шелушение 
кожи, угри и гнойнички; возможно 
появление шелушащихся пятен, 
трещинок в уголках губ, иногда – 
мокнущих заедов. Человек быстро 
утомляется, испытывает мышеч-
ную слабость, вялость, бывает раз-
дражительным, нередко находится 
в депрессивном состоянии. В тя-
жёлых случаях может появляться 
даже плаксивость или, наоборот, 
повышенная агрессивность. 

Если есть какой-то из перечис-
ленных признаков – более того – 
несколько таких признаков, значит, 
есть проблема нехватки витаминов 
в организме. Например, долго длят-
ся простуды, дёсны кровоточат при 
чистке зубов, раны и порезы зажива-
ют медленно – нехватка витамина С. 
Судороги в икроножных мышцах и 
пальцах ног иногда бывают вызва-
ны дефицитом витамина В1 (тиа-
мина). Язвочки во рту, долго не за-
живающие трещинки в уголках рта, 
заеды, повышенная чувствитель-
ность к свету, частые дерматиты, 
особенно если до этого вы никогда 
не страдали кожными заболевани-
ями – нехватка В2 (рибофлавина).

Вытяните руку ладонью вверх 
и сгибайте по две фаланги на че-
тырёх пальцах до тех пор, пока 
кончики пальцев не коснутся 
ладони. Проделайте так на обеих 
руках. Если это удаётся с трудом, 
вероятно, у вас дефицит витами-
на В6 (пиридоксина). Если после 
перехода из светлого помещения 
в тёмное ваши глаза приспоса-
бливаются к темноте не сразу, а в 
течение 7 – 8 секунд – у вас недо-
статок витамина А. 

Не отчаивайтесь: весенний гиповитаминоз – дело поправимое! 
Самый лучший витамин тот, который попал в организм естественным обра-
зом, то есть с пищей. Поэтому ваша задача – составить свой рацион питания 
так, чтобы максимально естественно компенсировать потребности организма 
в витаминах, а то, что невозможно получить с пищей, восполнить с помощью 
синтетических витаминов из аптеки.

У наших предков бытовала такая поговорка: весной есть не корешки, а верш-
ки. Поэтому по весне старайтесь не злоупотреблять картофелем (хотя в сыром 
виде картофель богат витамином С), а налегать на другие овощи. При покупке 
особое внимание обращайте на их внешний вид: ничего подвявшего, подсохшего 
и сморщенного! Полезно использовать побольше зелени: петрушки, укропа, 
огуречной травы, сельдерея, кинзы и шпината.

Сухофрукты – хорошее средство для борьбы с авитаминозом, но лучшие су-
хофрукты те, которые вы заготовили сами на даче или в деревне, а не из магазина, 
где их обрабатывают для лучшего хранения. 

Больше внимания весной на замороженные овощи и фрукты! Быстрая за-
морозка способствует сохранению в них максимального количества полезных 
веществ. 

А  лук и чеснок даже весной очень богаты витаминами и эфирными маслами, 
но днём (из понятных соображений) их стараются не добавлять в блюда. Зато 
можно есть на ночь – и витаминов прибавится, и пищеварение улучшится.

Кстати, если у вас в порядке с пищеварением, налегайте на квашеную капу-
сту. Она не только сохраняет все витамины, которые содержатся в свежей, но 
даже больше, чем свежая, обогащена органическими кислотами. Это один из 
немногих продуктов с такими замечательными свойствами. Нет необходимо-
сти её промывать, лучше просто отжать – так сохранится всё полезное, что в 
ней есть. (Жаль, что квашеная капуста многим кажется не «гламурным» про-
дуктом – от неё пучит живот, но ведь можно есть её небольшими порциями).

Овощи лучше готовить на пару. Если варить, то опускать в кипящую воду 
(так меньше разрушаются витамины) и готовить под крышкой. Морковь и 
свёклу предпочтительно варить в кожуре, картофель – запекать в «мундире» 
в духовке: так сохраняется большее количество калия. 

Важно
  Не рекомендуется запекать картошку, если она подвявшая. И ни в коем слу-
чае нельзя употреблять в пищу проросший и позеленевший картофель 
(образуется вещество солонин, вызывающий пищевое отравление). 

  Быстро восполнить потребности организма в вита-
минах только за счёт правильного питания невоз-
можно. Чтобы эффективно бороться с гиповитами-
нозом, необходимо применять поливитаминные 
препараты. Но нельзя глотать драже и капсу-
лы горстями! Предварительно посоветуй-
тесь с врачом и тщательно выполняйте 
его предписания по дозировке. 

(По информации ГУ «Минский об-
ластной центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья»)

В весеннее межсезонье мы сталкиваемся 
с гиповитаминозом – состоянием на грани 
болезни, связанным с недостаточным 
поступлением витаминов и микроэлементов 
в организм. Именно он становится причиной 
весенней хандры и неприятностей с внешностью.
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
В Ы С ТА Ў К І

Таццяна МАЛЬКО
Фота аўтара

Сведкi   часу
Літаратурны музей Максіма Багдановіча запрашае на выставу 
антыкварных рэчаў “Сведкі часу”, якая складаецца ў асноўным 
з прадметаў інтэр’ераў канца ХІХ – пачатку ХХ ст.

Мiнiяцюра. 
Жазэфiна дэ Багарнэ 
(першая жонка На-
палеона) Жывапiс 
на слановай косцi. 
Францыя, 
прыкладна 1910 г.

Бульётка (самавар) – 
пасудзiна для кiпеню, 

прызначаная для 
сервiроўкi чайнага стала. 

Францыя, XIX ст.

Сервiз 
Vieux Paris. 

Фабрыка 
працавала 

прыкладна 
да 1870 г. 
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Сярод прадметаў новай выставы ёсць унікальны 
музычны прадмет – паліфон. Гэта механічная 
музычная прылада для прайгравання музыкі, 
зафіксаваная на металічных дысках. У момант 
прывядзення ў рух дыска нараджаецца не-
складаная, але на дзіва прыгожая мелодыя. 
Падобную “музычную шкатулку” пецярбургскай 
фірмы “Сімфаніён” марыла набыць Марыя 
Апанасаўна Багдановіч, якая сама захаплялася 
музыкай. Але яе мара не здзейснілася з 
прычыны фінансавых цяжкасцяў.

Выстава 
арганізавана 
сумесна 
з ТДА “Лаўка 
старажытнасцяў” 
і галерэяй 
“Дар’ян”.

Выстава “Сведкі часу” – 
гэта ўнікальная 
магчымасць зазірнуць 

у патаемныя сховішчы 
прыватных калекцый, 
адчуць захапленне ад 
незвычайных прадметаў 
побыту мінулых стагоддзяў.

Лава. 
Дуб. 
Швецыя, 
XIX ст.

Кабiнет. 
Чорнае дрэва. 

Францыя, 
XVIII ст.

Палiфон. 
Германiя, Лейпцыг, XIX ст.
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

алентина ыстримович

— Она не умеет плавать, — коршуном налетела на него 
Верка.

— Плыла же мимо меня! — оправдывался он.
— Там, где тебе по плечо, ей с головой. Соображать 

надо!
Крик Верки не шёл ни в какое сравнение с тем, как 

Саша ругал себя: «Чуть не утопил... Болван!» Чувствуя 
себя виноватым, после танцев подошёл к Инге извинить-
ся. Заговорили о происшествии «на водах». Дорога домой 
оказалась весёлой и счастливой.  Рядом в колхозном саду 
стрекотали кузнечики, яблони шелестели листвой, пахли 
травы и ярко-ярко горели звёзды...

Инга с грустью вспоминала волшебство той летней 
ночи. «Вернуть бы хоть на миг то время, те ощущения. 
Этого счастья хватило бы мне надолго», —  думала она. И 
вдруг в окно увидела, как упала звезда. Желание её было 
загадано во время падения звезды!

«Разве ж может такое сбыться?» — горько усмехнулась 
Инга. Сашки Гуся уже нет. Когда-то, очень давно, ей позво-
нила Валя и в разговоре среди деревенских новостей упомя-
нула, что Старовойтов Саша утонул. Инга тогда проплакала 
весь вечер. Она вспомнила ещё раз и ту звёздную ночь среди 
яблонь, и стрёкот кузнечиков. Они даже не целовались, про-
сто шли рядом, а запомнилось это ей на всю жизнь.

Звёздный ветер
С возрастом люди спят всё меньше, а прошлое вспоми-

нают всё чаще… 
Инге не спалось. Она повернулась к окну, которое на 

ночь не зашторивала, чтобы в часы бессонницы смотреть 
на звёзды. и мечтать. Знакомым об этом не говорила, 
съязвят: «Мечтать в 60?!» 

Сегодня в мерцании звёзд перед ней проплывали  годы 
детства, образы тех, кто её любил, кого она любила. Будет 
ли кто её вспоминать, как она вспоминает сейчас? Дети 
уехали, у них свои семьи, заботы. Муж умер. Хорошо, 
что кот жмётся под боком — всё ж веселее. В свои 60 она 
чувствовала себя расклеившейся. Тяготы жизни забрали 
здоровье. Первыми сдали глаза — и на носу красовались 
очки. Потом колени — артрит...

...Огонёк двигался по небосводу на восток. А затем по-
явился второй, который двигался ему навстречу. Инга за-
беспокоилась: «Может, ошибка диспетчера!» Но огоньки 
разошлись — видно, их траектория совпадала только в 
проекции угла её взгляда, и она облегчённо вздохнула. Вот 
характер! И здесь нашла повод для беспокойства!

Инга погрузилась в воспоминания. В детстве она дру-
жила с Валей и Веркой. По росистой траве выгоняли 

коров в поле. Бегали на реку Лахву и в соседнюю деревню 
на танцы. Валя гордилась двумя старшими братьями. К 
Верке на каникулы из города приезжал двоюродный брат 
Сашка. За высокий рост и худобу его прозвали Гусь. Толь-
ко вот у Инги — ни братьев, ни сестёр.

Самым глубоким местом на речке была яма возле мо-
ста. У мальчишек было развлечение — схватить кого-то из 
девчат и бросить в яму. Те пищали, колотили кулачками 
охальников и картинно выплывали. Но Ингу в яму не 
бросали – для неё преодолеть пять метров было подвигом. 

Однажды она училась плавать у края ямы. Потом по-
плыла через неё, вытягивая голову над водой, подобно 
перископу подводной лодки. На краю ямы по грудь в воде 
стоял Сашка Гусь. Ему хотелось дотронуться до Инги, она 
ему нравилась. «Сейчас утоплю», — пошутил он и поло-
жил ей на спину руку. И… Инга медленно пошла ко дну.

Она не барахталась, не пыталась выплыть, а тихо то-
нула, пуская пузыри и глядя на Сашу из-под воды. Тот 
растерялся и стоял, как изваяние. Подхватил её уже со 
дна, когда воды нахваталась. «Ты что! Ты что!» — только 
и мог пролепетать он. Пожалуй, ему была нужна помощь 
больше, чем ей. Он был белый-белый.
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Наверное, это и было счастьем, за которым мы всю 
жизнь гонимся и не можем ухватить. И понимаем, что это 
было именно оно, когда всё уже в прошлом. 

Сашка тогда рассказал ей легенду о движущихся звёздах.
«Вон ту звезду видишь, которая плывёт по небу? — спросил 

он. — Это душа охотника, который погиб в схватке с тигром, 
защищая свою возлюбленную. Она осталась жива, а он ищет 
её душу среди звёзд. Когда придёт час и её душа поднимется 
к небесам, они встретятся там и займут свои места рядом на-
вечно. Поэтому и говорят, что браки свершаются на небесах». 

Она вспомнила вновь это, и сердце опять заныло. Инга 
взяла с тумбочки у кровати валидол, положила под язык. 
«Что-то уж очень я увлеклась воспоминаниями и растре-
вожилась, — подумала. — Надо спать». 

Но не спалось, воспоминания не покидали. Потянуло 
в родные места. До боли в груди захотелось туда съездить. 
Приняла твёрдое решение: «На Радуницу навещу родину, 
посижу у могилок, по знакомым тропкам пройдусь. Мо-
жет, встречу кого из давних друзей…»

Автобус медленно поднимался на пригорок. Сердце 
Инги учащённо забилось, когда увидела знакомые 

крыши домов. Как давно она здесь не была, прошла це-
лая жизнь! Давным-давно здесь нет никого из её родни. 
К горлу подступил ком от вида покосившихся домов с 
забитыми окнами, старушек, прикрывающих ладонью 
глаза от солнца, чтобы рассмотреть, кто идёт.

Здесь, в этой маленькой деревеньке, когда-то жили 
люди, которых она любила. Это был её истинный родной 
дом, её корни и сила. Учёба, работа, дети, карьера заня-
ли всё остальное время. А главное-то было здесь. Может, 
нужно было, чтобы и её дети здесь росли? 

Инга надеялась встретить хоть кого-то из старых зна-
комых. Радуница же, все в родные места собираются. Она 
шла по кладбищу и читала надписи на могилах друзей, 
которых она пережила. «Что же вы, милые, так поторо-
пились?» — говорила со слезами на глазах. 

На кладбище было много людей, но, сколько она ни при-
сматривалась, никого не узнавала. Наконец  Инга увидела, 
как братья Масловские подвезли навоз на поле рядом с клад-
бищем. Окликнула. Те подозрительно на неё покосились, но 

подошли. Узнав, обрадовались: «Где ты? Как?» Трудно было 
узнать в солидной женщине девочку с косичкой. 

Инга вернулась на кладбище и тут увидела Верку. 
«Верка!» — бросилась она к ней. Верка не особо на лицо 
изменилась, её узнать было немудрено. А вот подруга дет-
ства отстранённо смотрела на Ингу, только потом ахнула: 
«Ты?!» Они поговорили, обменялись телефонами. 

Инга снова пошла средь могил. Неожиданно прочитала: 
«Старовойтов Александр». Так это же Сашка Гусь! Снова 
заныло сердце: «Ну вот мы и встретились. Прости, что так 
долго ждал…» И тут обратила внимание на дату рождения: 
1912 год. «Наверное, в дате ошибка», — подумала она. 

Рядом женщина вырывала траву.
— Вы кто? — спросила Инга незнакомку. — Я вас не 

узнаю.
— Я не ваша, — ответила женщина, не поднимая головы.
— Раз убираете наши могилки, значит, наша, — улыб-

нулась Инга. — Деревня маленькая, и на кладбище по-
хоронены только её жители.

— Нет, я не ваша, — буркнула женщина, не отрываясь 
от работы. 

И вдруг Инга почувствовала чей-то взгляд, какое-то осо-
бое внешнее волнение. Она подняла глаза и встретилась 
взглядом с… Сашей. Гусь? Нет, ей это кажется, даже провела 
рукой по лицу. Но на неё на самом деле смотрели его глаза. 
У соседнего дерева стоял не призрак, а здоровый, невре-
димый, высокий, как тополь, Саша. Смотрел и улыбался. 
И столько в этой улыбке было тепла и света, что она будто 
онемела. Даже не заговорив с ним, почувствовала: этот муж-
чина спокойный, надёжный, порядочный и очень добрый.

Боже, сколько любви было в его взгляде! Инга упива-
лась этими минутами. Но дальше стоять, смотреть друг на 
друга было неприлично. Ведь эта женщина, которая рвала 
траву, была наверняка его женой. Инга почувствовала, что 
надо что-то сказать, и она спросила:

— Гусь?
— Да, Гусь, — ответил он, и оба улыбнулись этому дет-

скому прозвищу. 
Она не замечала его седины. Перед Ингой стоял тот, кого 

она знала раньше. Падающая звезда исполнила её желание. 
Женщина продолжала рвать траву, не подозревая, что 

рядом бушует звёздный ветер. На её счастье, она не виде-
ла, как её муж смотрел на другую женщину.

— Мне передали, что ты утонул, — улыбнулась Инга. 
Ей казалось, что не было никаких сорока пяти лет. — Слава 
Богу, что ты жив. А чья это могилка?

— Моего дяди, он тоже Старовойтов Александр.
Они обменялись всего лишь несколькими незнача-

щими фразами, и она ушла, счастливая от того, что снова 
его увидела. Как бы хотелось Инге иметь такого мужа! 
Но судьба распорядилась иначе. Однако подарила ей эту 
нежданную встречу. 

Она ушла, чтобы ничего не испортить. Не нужно было 
слов, её душа была согрета.

Через неделю ей позвонила Верка:
— Наш Сашка на седьмом небе! В юности был в тебя 

та-ак влюблён, но не решился сказать. 
— Что ж он вовремя об этом не сказал, — ответила 

Инга. — У нас семьи, мы не должны встречаться. Передай, 
что я была рада его увидеть.

— Скажи, когда приедешь, — настаивала Верка. — По-
звони, если соберёшься. Он тебя ждёт!...
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Для вас май – бездакорны перыяд 
для падпісання выгадных кантрактаў, 
адкрыцця свайго бізнесу і пачатку 
доўгатэрміновых праектаў. Але не варта 
забывацца пра асцярожнасць падчас 
заключэння фінансавых здзелак. 
Многія з Авенаў зацікавяцца нечым 
новым. А некаторыя прадстаўнікі гэтага 
знака задыяка і зусім перагледзяць 
звыклы ўклад свайго жыцця, прыў-
нясуць у яго прыкметныя змены.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Зоркі рэкамендуюць знізіць запы-
ты, уціхамірыць капрызы і быць эма-
цыянальна стрыманымі. Інакш вы 
столькі спраў наробіце, што да канца 
лета не разгрэбці! Ні ў якім разе не 
прымайце рашэнняў у раздражнёным 
стане. Не ўступайце ў канфлікты са 
сваякамі. У прафесійнай сферы вам 
давядзецца адстойваць свае пазіцыі.

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Месяц можа прынесці незвычайныя 
знаёмствы, якія ў выніку стануць 
ключыкам да вашых перспектыў. У 
гэтыя дні вы дасягняце суцэльнай 
гармоніі з блізкімі, калегамі і дзелавымі 
партнёрамі, а таксама ўмацуеце сяб-
роў скія ўзаемаадносіны, таму не ад-
маўляйцеся ад шчырай дапамогі 
таварышаў. Да канца мая многія ад-
чуюць стомленасць, а звыклы ад па-
чы нак і сон не дапамогуць. Пажадана 
адправіцца ў невялікае падарожжа, 
бліжэй да прыроды.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Месяц акажацца для вас вельмі 
напружаным. Вострыя вуглы будуць 
узнікаць практычна ва ўсіх сферах 
жыцця. На асабістым фронце 
давядзецца адстойваць свае правы, 
а на прафесійнай сцежцы ад вас 
спатрэбяцца рашучасць і сіла волі. 
Некаторыя прадстаўнікі  знака 
адкрыюць сябе з зусім новага боку, вы 
і самі здзівіцеся тым здольнасцям, пра 
якія нават не падазравалі. Канец мая 
лепш прысвяціць самым блізкім. Не 
выключаецца прыезд радні здалёк.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

У каханні вам неабходная асця-
рожнасць: сямейным Ракам варта 
сачыць за сваімі ўчынкамі, інакш 
рызыкуеце пасварыцца са сваёй па-
лавінкай надоўга; тыя, хто яшчэ 
не знаходзіцца ў шлюбе, могуць 
сустрэць цікавую асобу, але ёсць ве ра-
годнасць, што гэты чалавек кіруецца 
меркантыльнымі матывамі. Сярэдзіна 
месяца будзе звязана з рашэннем 
даўніх грашовых пытанняў. У гэты час 
верагодныя пазапланавыя сустрэчы, 
якія абяцаюць вам нядрэнныя вынікі. 

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Пачатак месяца выдасца напружа-
ным, матэрыяльнае становішча будзе 
нестабільным, а самаадчуванне можа 
і зусім вас падвесці. Акрамя таго, ча-
каецца шквал службовых абавязкаў ва 
ўмовах абсалютнай няхваткі часу. Зоркі 
прапануюць вам набрацца цярпення 
і ўстрымацца ад неабгрунтаваных 
выдаткаў, паспрабуйце пашукаць невя-
лікую падпрацоўку.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Пачатак мая для Цяльцоў акажацца 
найбольш неспрыяльнай парой: 
вера годнае абвастрэнне хранічных 
хвароб, не выключаны праблемы ва 
ўзаемаадносінах з блізкімі людзьмі, 
фінансавае становішча наўрад ці вас 
парадуе. Але ўжо да сярэдзіны месяца 
вашы справы паступова пойдуць угару, 
вы будзеце знаходзіцца ў цудоўным 
настроі і фізічным тонусе. Гэта ідэальны 
час для разнастайных зносін.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

У гэты перыяд зоркі спрыяюць 
афармленню крэдытаў і растэрміновак, 
пачатку будаўнічых і рамонтных 
работ. Між тым у сярэдзіне месяца 
чакаецца ўзмацненне вашага творчага 
патэнцыялу, што пасадзейнічае 
большай прадукцыйнасці на працы і ў 
бізнесе. Наконт грошай у маі хвалявацца 
не давядзецца: вас чакае стабільнае 
фінансавае становішча, галоўнае – 
устрымацца ад зусім непатрэбных вам 
пакупак.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

На адпачынак нават не разлічвайце, 
бо перад вамі паўстануць справы, якія 
запатрабуюць неадкладнага ўмяшання. 
Зоркі не раяць ажыццяўляць у гэты 
час буйных фінансавых маніпуляцый. 
У далейшым напружанне пачне спа-
даць, вам удасца ўліцца ў звыклы рытм 
жыцця. З’явяцца ўплывовыя заступнікі 
і, па ўсім відаць, можна будзе складаць 
план дзеянняў на астатні перыяд. У кан-
цы месяца рэкамендуецца ўдзяліць 
увагу ўласнаму іміджу: надышоў час 
крэатыўных змен.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

У гэты перыяд вас можа наведаць 
натхненне: захочацца нешта зра біць 
сваімі рукамі, напрыклад, мудра-
гелістую кулінарную страву і да т. п. Не 
стрымлівайце свойго парыву, творчасць 
можа стаць стабільным дадатковым 
заробкам. Найбольш прадукцыйным 
этапам будзе канец месяца. Надыходзіць 
пара кар’ернага прасоўвання, развіцця 
бізнес-ідэй. Сямейныя Вадалеі ў гэты 
час будуць акружаныя клопатам, а вось 
у саюзах, якія нядаўна сфарміраваліся, 
могуць узнікнуць рознагалоссі.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

У пачатку месяца варта прытар ма-
зіць – час спрыяльны для размеранага 
ладу жыцця і якаснага адпачынку. 
Паспрабуйце аднавіць фізічныя сілы і 
энергетычныя рэсурсы. Калі ёсць такая 
магчымасць, адмоўцеся ад дадатковых 
службовых абавязкаў і пачакайце 
з хатнімі справамі. А вось канец 
месяца акажацца самым выніковым. 
Кар’ерыстам удасца наладзіць замеж-
ныя сувязі.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Першыя дні месяца акажуцца для 
вас вельмі стрэсавым перыядам. Зоркі 
не выключаюць верагоднасці вострых 
канфліктаў з сябрамі, сваякамі і каха-
нымі. У гэты час варта сачыць за ўлас-
нымі эмоцыямі, інакш сур’ёзных 
разладаў і нават расставанняў не мі нуць. 
Актыўным і насычаным будзе канец мая. 
Вы адчуеце прыліў сіл. Многія змогуць 
пераадолець унутраныя супярэчнасці.
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Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

“Алеся” радая запрасіць сваіх шаноўных чытачоў стаць 
стваральнікамі ўжо традыцыйнага для нас “Літаратурнага 
выпуску” часопіса. Сябры, у вас ёсць выдатная магчымасць 
падзяліцца з усімі плёнам сваёй творчай працы, прадэ-
манстраваць здольнасці да мастацкага слова.    

Імкненне далучыцца да прыгожага пісьменства 
ўласцівае многім. Часам радкі самі просяцца на паперу. 
Не першы год “Алеся” ладзіць літаратурны конкурс  сярод 
чытачоў, і кожны раз мы ўпэўніваемся, як многа сярод 
вас таленавітых людзей. Некаторыя пранеслі любоў да 
творчасці праз усё жыццё. Моцныя перажыванні, яскра-
выя падзеі, цікавыя сустрэчы – усё гэта натхняе і робіцца 
штуршком да стварэння мастацкага тэксту. 

Ідучы насустрач вашым пажаданням, запрашаем да 
ўдзелу ў літаратурным выпуску “Алесі”. 

Часопіс выйдзе ў ліпені 2019 года. 

Прыём творчых работ ажыццяўляецца да 1 чэрвеня. 

Рэдакцыйны савет “Літаратурнага выпуску” ўзначаліць 
вядомая беларуская пісьменніца Алена БРАВА.

Мы ўпэўненыя, што мэта праекта – падтрымаць вашы 
таленты і здольнасці, шаноўныя чытачы, знойдзе ў вас 
гарачы водгук. У якой форме ствараць свае мастацкія 
тэксты – вырашаць вам. Гэта могуць быць вершы і творы 
малой прозы (умоўны аб’ём – да 10 тыс. камп’ютарных 
знакаў). Галоўнае, каб гэта былі вашы арыгінальныя працы. 

К а л і  л а с к а ,  д а с ы л а й ц е  і х  н а  а д р а с: 
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а, 
выдавецкі дом “Звязда”, часопіс “Алеся”, 

або на электронны адрас: a.chasopis@yandex.by.

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што, прапануючы нам 
свае творы, вы даяце згоду на іх размяшчэнне ў часопісе 
бязвыплатна, а таксама несяце адказнасць перад трэцімі 
асобамі за парушэнне аўтарскіх правоў. Рукапісы не вяр-
таюцца і не рэцэнзуюцца. (Удакладніць можна па кантакт-
ным нумары (8-172) 287-17-59).

Чакаем вашых твораў. 
Поспеху ўсім удзельнікам!

Лiтаратурны конкурс

Веснавое сонейка 

абуджае не толькі 

родную беларускую 

прыроду, але і творчыя 

памкненні тутэйшых 

жыхароў.


