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...Тэ ле фон, як гэ та бы вае апоў на чы, за-
зва ніў гуч на. Ка ця пас ля цяж ка га пра цоў на га 
дня як раз ля жа ла ў цёп лай ван не і це шы ла 
ся бе тым, што заўт ра вы хад ны і што сын, 
дасць Бог, па спіць кры ху даў жэй...

А тэ ле фон над ры ваў ся. «Вось жа пры спі-
чы ла не ка му, раз бу дзіць Жэнь ку!» — шка-
ду ю чы, што не ад клю чы ла апа рат, па ду ма ла 
Ка ця, на кі ну ла ста рэнь кую прас ці ну, ці ха, але 
злос на пра шы пе ла:

— Ало...
— Ало! Ало!.. Ка лі лас ка, не кла дзі це труб-

ку. Ваш тэ ле фон 42555? — пры ем ны муж-
чын скі го лас за ва рож ваў, і Ка ця пры то е на 
слу ха ла. — Вас за вуць Ле най?.. Мне так пры-
сні ла ся, ра зу ме е це? Я вы ра шыў на браць... 
Коль кі вам га доў?

— 19, — у тон яму, ад ка за ла Ка ця.
— І вы не за му жам? Ну гэ та ж лёс! Да-

вай це зна ё міц ца. Я — Ва дзім. Мне — 22... 
Жы ву ў Мін ску, але сён ня тут — у ма мы. І 
рап там — гэ ты сон... Ле на, да вай — на «ты», 
згод на?

— Згод на, але ўжо поз на, я не ма гу раз-
маў ляць (з мок рых ва ла соў ка па ла ха лод ная 
ва да). — Бы вай...

— Доб ра, бы вай, але я па зва ню та бе, 
мож на? Мы па він ны су стрэц ца!

Ка ця сце па ну ла пля чы ма, па кла ла тэ ле-
фон ную труб ку. Вяр тац ца ў ван ну ўжо не 
ха це ла ся. Вы су шы ла ва ла сы, на цяг ну ла 
пі жа му, цмок ну ла ў ру жо вую ад сну шчоч-
ку сы на і ці хень ка пры лег ла на свой ло жак. 
Усміх ну ла ся: «Дзі вак... Гэ та лёс... Ле на, Ле-
нач ка, мы па він ны...» — Ка цю за бі раў смех 
— яна за ціс ка ла рот ру кой, аж па куль не 
па цяк лі слё зы.

Пла ка ла да зня мо гі, а по тым ля жа ла — 
па спа кай не лая, ні бы апус то ша ная.

Дзе вят нац цаць... У дзе вят нац цаць усё 
і па ча ло ся. За ка ха ла ся, дур ні ца, ні чо га не 
ба чы ла і не чу ла, «ку па ла ся» ў яс ных пры го-
жых ва чах, аж па куль не ўта пі ла ся... Коль кі 
со ра му по тым вы нес ла, ка лі кі нуў... Род ная 
цёт ка, баць ка ва сяст ра, і тое ска за ла: «Дзя-

куй Бо гу, баць кі не да жы лі — гэ тай гань бы 
не зве да лі...».

Ска мя не ла та ды, вы пла каў шы слё зы. На 
ро дзе муж чын скім па ста ві ла кроп ку.

Ды трэ ба ж — хлоп чык на ра дзіў ся: яе ма-
лень кае со ней ка, яе на дзея.

На зва ла ў го нар дзя ду лі — Жэнь кам. Ад 
ра бо ты да лі ад на па ка ёў ку, кры ху да па маг лі 
гра шы ма, ад та ла сэр ца і ў цёт кі. А сле дам па-
цяк лі буд ні — з ра дас ця мі, бе да мі, хва ро ба мі. 
Хлоп чык пад рос, — ад да ла ў са док, зноў 
вый шла на пра цу, на пош ту. Там заўж ды ві-
ра ваў на род, усім бы ло неш та трэ ба... І Ка ця 
не лі чы ла ся з ча сам, лю бі ла да па ма гаць... 
Лю дзі па ва жа лі яе і час ця ком штось смач нае 
пе ра да ва лі Жэнь ку, што спа чат ку вель мі бян-
тэ жы ла... А по тым яна пры вык ла.

Бег лі ме ся цы, на ват га ды, амаль ні чо га 
ў яе жыц ці не мя ня ю чы. Так ба лю ча апёк-
шы ся, Ка ця зу сім не зва жа ла на муж чын, 
хоць з іх бо ку ўва гі ха па ла. Пас ля ро даў 
яна па пры га жэ ла, ад га да ва ла ка су... І 
хлоп чык яе вель мі ра да ваў: рос кем лі-
вым, жва вым. Ён ве даў, што та ты ў яго 
ня ма. І та му сам ста ра ўся быць муж чы нам: 
да па ма гаў ма ме нес ці сум ку, пад стаў ляў 
крэс ла, абу ваў. На ват спра ба ваў ва рыць 
ёй ка ву, га ва рыць кам плі мен ты. Лю біў аб-
няць за шыю, пры ту ліц ца, ска заць: «Ты ў 
мя не са мая-са мая — са мая леп шая, са мая 
пры го жая!».

...Блі зіў ся Но вы год. Жэнь ка ма рыў пра 
кань кі. Ка ця за га дзя «збі ра ла» гро шы, бо 
трэ ба ж па ра да ваць ма ло га. І пра ца ва ла 
што дзень да поз ня га: на заўт ра, па куль даб-
ра ла ся да до му, сын ужо со лад ка спаў. Ка ця 
так са ма збі ра ла ся лег чы ра ней, як зноў за-
зва ніў тэ ле фон.

— Ле нач ка, доб ры ве чар! Дзе ты пра па-
да ла цэ лы дзень? Я не па ко іў ся.

Яны га ма ні лі, га ма ні лі, га ма ні лі: раз маў-
ляць з Ва дзі мам бы ло вель мі ці ка ва і лёг ка. 
Ка ці зда ва ла ся, што вяр та ец ца ма ла досць. 
Бян тэ жы ла ад но: яна хлу сі ла яму, ка за ла 
ня праў ду.

Да Но ва га го да за ста ваў ся ты дзень. Ка-
ця яшчэ больш па пры га жэ ла, во чы яе ззя лі 
шчас цем. Зда ец ца, яна за ка ха ла ся. Але ж 
ад чу ва ла, што па во дзіць ся бе так нель га. 
«Сён ня ж усё рас ка жу, — вы ра шы ла яна, 
— до сыць ілю зій, не трэ ба за бі ваць хлоп цу 
га ла ву».

Ад нак «хло пец» ні сён ня, ні на заўт ра ёй не 
па зва ніў. Што ж, так ёй і трэ ба — зна чыць, 
ён неш та ад чуў ці на ват да ве даў ся. Гэ та ж па 
сён няш нім ча се прос та, вар та за ха цець...

У апош ні дзень ста ро га го да Ка ця ру шы ла 
ў кра му — па кань кі. Іш ла хут ка, не зва жа ю-
чы на лю дзей, на ма шы ны.

— Ка цю ша, доб ры ве чар, з на ды хо дзя-
чым! — да не сла ся з той што амаль спы ні ла ся 
по бач. — Ся дай це, пад вя зу.

— Дзя куй, мне бліз ка. Я люб лю ха дзіць 
пеш кі. Да та го ж ні ко лі не ез джу з не зна-
ём ца мі.

— Ма ма, ма ма, ся дай, — з-за спі ны ў кі-
роў цы па чуў ся го лас сы на.

— Жэнь ка?! — аслу пя не ла Ка ця. — Як ты 
тут апы нуў ся?

— Не, ты ле пей глянь, якія ў мя не кань кі!
— Ад куль? — ад ны мі вус на мі спы та ла 

яна.
— Ка ця, да вай зна ё міц ца! Я — Ва дзім. З 

Но вым го дам! Вось — квет кі... Мой пер шы 
па да ру нак.

...Ка ця не пом ні ла, як апы ну ла ся ў ма шы-
не. Ва дзім пя шчот ным по зір кам ла шчыў яе 
твар і лад ную фі гу ру, ці хень ка па смі хаў ся, а 
вось Жэнь ка — той пры спеш ваў:

— Хут чэй, хут чэй па е дзем, нас ча кае ба-
бу ля. У яе — ёл ка, торт і цу кер кі...

— Якая ба бу ля? Як ты мя не знай шоў? — 
Ка ця гля ну ла ў во чы Ва дзі му і су ме ла ся.

— Знай шоў... Да па мог наш сы нок. Ён 
вель мі кам па ней скі... Але ж на са мой спра-
ве: па е дзем хут чэй, нас ча кае ма ма. Уну ка 
яна ўжо ба чы ла, за раз ча кае ня вест ку...

Люд мі ла БАБ РОЎ СКАЯ,
г.п. Падсвілле
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НА ВА ГОД НІ СЮР ПРЫЗ

«Ні ко лі не ве да еш, хто гэ тую 
ні тач ку пад ве сіў, хто і як яе пе ра-
рэ жа», — пры клад на так раз ва-
жаў адзін з ге ро яў бес смя рот на га 
ра ма на «Май стар і Мар га ры та». 
Ме ла ся на ўва зе, вя до ма, ні тач-
ка жыц ця. Не ве да еш так са ма, 
хто пра цяг не ня бач ную ру ку, каб 
ад хі ліць тыя ня ўмоль ныя «на-
жні цы», якія га то вы ўжо зра біць 
апош ні шчаў чок на гэ тай ніт цы... 
Ця пер аб гэ тым не раз ду мае Ні на 
Гла вац кая, гас па ды ня аг ра ся дзі-
бы «Па лес кія тра ды цыі», ге ра і ня 
ад ной з ма іх ра ней шых пуб лі ка-
цый. З Ні най Мі кі таў най мы су-
стра ка лі ся ў 2010 го дзе. Я бы ла 
лі та раль на за ча ра ва на яе энер гі яй 
і па дзвіж ніц твам на ні ве збі ран ня 
і за ха ван ня фальк ло ру, на род ных 
тра ды цый, аб ра даў. Ні на Гла вац-
кая ад на пра цуе ні бы цэ лы эт-
на гра фіч ны ад дзел. Яна ез дзіць 
па вёс ках свай го Коб рын ска га і 
су сед ніх ра ё наў, збі рае пес ні, ле-
ген ды, пад ан ні. Куп ляе ў ба бу лек 
іх фар туш кі, вы шы тыя ка шу лі, руч-
ні кі, рэ стаў ры руе іх і ўпры гож вае 
сваю ся дзі бу. У яе ся дзі бе аб ста-
ля ва ны не прос та ну ма ры для ту-
рыс таў з усі мі вы го да мі, а спаль ні 
ў сты лі фольк: вы шы тыя па душ кі, 
па кры ва лы, аб ру сы, на пад ло зе 
тка ныя ход ні кі, — усё як у даў ней-
шай бе ла рус кай ха це. Гас цям у гэ-
тай ся дзі бе пра па ну юць не толь кі 
ад па чы нак з пан сі ё нам — тут па-
ка жуць вя сель ны аб рад, се зон ныя 
аб ра ды па лес ка га краю.

За ду мак і пла наў у Ні ны Мі-
кі таў ны заў сё ды бы ло вя лі кае 

мност ва, і не ўзні ка ла су мнен няў, 
што ўсё за пла на ва нае ажыц ця-
віц ца. Ма ці ў яе імк нен нях заў-
сё ды пад трым лі ва лі ўсе трое яе 
дзя цей. Праў да, ста рэй шая дач ка 
апош нім ча сам жы ве ў Гер ма ніі. 
Да яе і вы ра шы ла па ехаць Ні на 
Мі кі таў на са сва ёй ма ці Ма ры яй 
Ар хі паў най на пя рэ дад ні Ка ляд. 
Тым больш, што ў Але сі на ра-
дзі ла ся дру гая да чуш ка ў сям'і. 
Вя до ма, ба бу ля і пра ба бу ля спя-
ша лі ся ўба чыць не маў лят ка.

— Еха лі на два тыд ні, а ней-
кае дзіў нае прад чу ван не бы ло, — 
ска за ла мне ўчо ра ў тэ ле фон най 
раз мо ве Ні на Гла вац кая. — На-
пя рэ дад ні я на ве да ла ўсіх ста рых 
зна ё мых, пры вя ла ў па ра дак усю 
да ку мен та цыю і па кі ну ла рас па-
ра джэн ні, што ра біць у пер шую 
чар гу. Ча му? Не ве даю, але ме-
на ві та вось так...

Ад ным сло вам, жан чы ны пры-
еха лі ў Бер лін ра ні цай. Зяць па 
тэ ле фо не па ве да міў, што пры-
ехаць па іх не па срэд на да цягніка 
не мо жа, па пра сіў тро хі па ча каць. 
Бе ла рус кі ўлад ка ва лі ся на ўтуль-
ных мес цах, по бач па ста ві лі вя лі-
кія сум кі з па да рун ка мі, якія яны 
вез лі для ма ла дой сям'і. Ся дзе лі, 
раз гля да лі ін шых па са жы раў, аб 
не чым гу та ры лі. І рап там — удар 
і не пры том насць... Ка лі Ні на Мі кі-
таў на апры том не ла, яна ад чу ла 
стра шэн ны боль, уба чы ла лу жы-
ну ўлас най кры ві, мёрт ва га ча ла-
ве ка по бач, па чу ла стог ны сва ёй 
ма ці і па ду ма ла, што ака за ла ся ў 
эпі цэнт ры ней ка га тэ рак ту.

Але ўсё бы ло кры ху не так. 
Як рас ка за лі ёй паз ней, ней кі ча-
ла век вы ра шыў звес ці ра хун кі з 
жыц цём і... ско чыў з-пад ку па ла 
вак за ла ўніз. Ён упаў як раз на іх 
сум кі — гэ та і ўра та ва ла яму жыц-
цё. Яна пры ня ла яго за не жы во га, 
бо ён не па да ваў ні я кіх пры кмет 
жыц ця. Абедз вюх жан чын ён знёс 
з ся дзен няў не столь кі сва ім це-
лам, коль кі ма гут най хва ляй па-
вет ра. У вы ні ку Ні на Гла вац кая 
моц на стук ну ла ся га ла вой аб 
бе тон ную пад ло гу — паз ней у 
ад ной з бер лін скіх клі нік ёй на-
кла лі двац цаць швоў. Ста рэй-
шая з жан чын па цяр пе ла менш, 
ёй так са ма ака за лі ква лі фі ка ва-
ную ме ды цын скую да па мо гу. Два 
тыд ні яны пра вя лі ў сям'і дзя цей, 
по тым вяр ну лі ся да до му, у вёс ку 
Анд ро на ва Коб рын ска га ра ё на. 
Ні на Мі кі таў на пра цяг вае ля чэн не 
і рэ абі лі та цыю, бо ёй па-ра ней ша-
му цяж ка па ва роч ваць га ла ву.

Доў га яшчэ бу дуць ад чу вац-
ца на ступ ствы шо ку, які пе ра жы-
лі жан чы ны. «Ка лі б ён упаў не 
на сум кі, а на нас, — раз ва жае 
жы хар ка Коб рын ска га ра ё на, — 
мок рае мес ца ад усіх за ста ло ся 
б. Сум кі на шы лі та раль на ўза-
рва лі ся, усё змес ці ва як ад вы-
стра лу раз ля це ла ся па вак за ле. 
Мо жа, на ват не сан ты мет ры, а 
мі лі мет ры тра ек то рыі яго па лё ту 
вы зна чы лі наш лёс. Ця пер мы з 
ма май мо лім ся Бо гу і дзя ку ем 
свай му анё лу-ахоў ні ку».

Яшчэ Ні на Гла вац кая спа дзя-
ец ца, што кі раў ніц тва Бер лін ска-

га вак за ла пас ля 
гэ та га вы пад ку 
пры ме да дат ко выя ме ры бяс пе кі. 
Трэ ба ж ней кім чы нам аб ме жа-
ваць до ступ лю дзей на вы шы ню 
трох па вяр хо ва га бу дын ка, ад-
куль мож на не толь кі зля цець, 
але і скі нуць што за ўгод на на 
га ло вы па са жы раў. Не вя до ма, 
як да лей рас па ра дзіц ца сва ім 
лё сам муж чы на, яко му так са ма 
анёл-ахоў нік «па да слаў» сум кі 
не вя до мых яму бе ла рус кіх жан-
чын. Але Ні на жа дае, каб ён усё 
ж та кі на ву чыў ся ца ніць жыц цё.

Гас па ды ня ся дзі бы «Па лес кія 
тра ды цыі» за пла на ва ла цэ лы 
шэ раг ме ра пры ем стваў на гэ ты 
год. Ся род іх — рэ кан струк цыя 
не менш чым дзя сят ка на цы я-
наль ных кас цю маў як для са ма-
дзей нас ці, так і для фо та се сій 
гас цей. У жніў ні тут збі ра юц ца 
пра вес ці эт на-дыс ка тэ ку для 
стар ша клас ні каў, каб абу дзіць іх 
ін та рэс да на род най куль ту ры, 
да сва ёй спад чы ны. Яшчэ ў мой 
пер шы пры езд Ні на Мі кі таў на га-
ва ры ла, як за хап ля ец ца сва і мі 
прод ка мі, па ка лен ня мі баць коў 
і дзя доў, якія жы лі бед на, але 
ўме лі ра да вац ца кож на му дню, 
уме лі за хоў ваць ап ты мізм («Ка-
ва ла чак па лес кай бе ла рус кас ці», 
«Звяз да» ад 30 са ка ві ка 2010 г. 
— Аўт.). А ця пер гэ тую дум ку яна 
па ста ра ец ца да нес ці да кож на га 
свай го гос ця.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Не фар матНе фар мат  ��

АНЁЛ-АХОЎ НІК

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

«За ла ты» ўзлёт Куш ні ра
У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз да» рас па вя дае пра 
вы ступ лен не на шых бія тла ніс таў у Ру поль дын гу, не ча ка-
ны тры умф Ан то на Куш ні ра ў ЗША і крыўд нае па ра жэн не 
«Цмо каў».

1. Бе ла рус кія фрыс тай ліс ты пра цяг ва юць здзіў ляць вы дат най 
фор май. На эта пе Куб ка све ту ў аме ры кан скім Дзір-Вэ лі пе ра-
мо гу свят ка ваў Ан тон Куш нір, які апя рэ дзіў ле таш ня га чэм пі ё на 
све ту кі тай ца Цы Гу ан пу больш чым на 10 ба лаў. Гэ та ўжо дру гая 
пе ра мо га бе ла ру са ў гэ тым се зо не. Кры ху ра ней Куш нір стаў ся-
рэб ра ным пры зё рам на эта пе Куб ка све ту ў Кі таі. Пас ля пе ра мо гі ў 
ЗША бе ла рус кі фрыс тай ліст уз на ча ліў агуль ны за лік Куб ка све ту ў 
лыж най акра ба ты цы. Яшчэ адзін бе ла рус, Аляк сей Гры шын, у гэ тай 
кла сі фі ка цыі зай мае сё мае мес ца.

2. Пе рад апош ні да Алім пі я ды этап Куб ка све ту па бія тло не ў Ру-
поль дын гу пры нёс бе ла ру сам адзін ме даль. У ін ды ві ду аль най гон цы 
на дру гую сту пень п'е дэс та ла ўзня ла ся Да р'я До мра ча ва. Маг ла на ша 
пры ма па зма гац ца за мес ца ў пер шай трой цы і па вы ні ках па сью та, 
ад нак пяць про ма хаў на стрэль бі шчы пе ра крэс лі лі «ме даль ныя» шан-
цы. Да фі ні шу До мра ча ва прый шла толь кі два нац ца тай.

Двой чы ў дзя сят цы ад зна чы ла ся На дзея Скар дзі на: у ін ды ві ду-
аль най гон цы дру гі ну мар жа но чай збор най бы ла сё май, а ў па-
сью це фі ні ша ва ла дзя вя тай. Без пе ра больш ван няў, гэ та вы дат нае 
вы ступ лен не Над зеі, якая пра пус ка ла па пя рэд ні этап Куб ка све ту 
ў Абер хо фе. Да рэ чы, Скар дзі на ста ла адзі най бія тла ніст кай, якая 
ўсе тры гон кі ў Ру поль дын гу пра вя ла «на нуль»!

Шчыль ныя вы ні кі на шых дзяў чат у апош ніх гон ках да зва ля лі раз-
ліч ваць на пэў ны пос пех і ў эс та фе це. Ад нак у ка манд ную гон ку не 
за яві ла ся Да р'я До мра ча ва. Тым не менш па ло ву гон кі бе ла рус кія 
бія тла ніст кі ўтрым лі ва лі лі дар ства! І толь кі ча ты ры про ма хі Анас та сіі 
Ду ба рэ за вай не да зво лі лі на шым дзяў ча там узняц ца на п'е дэс тал. 
У вы ні ку бе ла рус кі фі ні ша ва лі на шос тай па зі цыі.

У чац вер стар туе апош ні пе рад Алім пі я дай этап Куб ка све ту ў 
Ант холь цы. Бія тла ніс ты вый дуць на старт спрын ту, па сью та і эс та-
фет най гон кі.

3. Ужо сён ня бе ла рус кія ганд ба ліс ты стар ту юць на чэм пі я на це 
Еў ро пы ў Да ніі. А вось іх ма лод шыя ка ле гі па спя хо ва за вяр шы лі вы-
ступ лен не на ад бо рач ным тур ні ры чэм пі я на ту Еў ро пы. Атры маў шы 
дзве ўпэў не ныя пе ра мо гі над ла ты ша мі і італь ян ца мі, ганд ба ліс ты 
юнац кай (да 18 га доў) збор най Бе ла ру сі вый шлі ў фі наль ную 
ста дыю пер шын ства Еў ро пы, якое ад бу дзец ца ў Поль шчы з 14 па 
24 жніў ня.

4. У дра ма тыч ным мат чы «Цмо кі» са сту пі лі лі тоў ска му «Ня-
пту на су». Лі та раль на за не каль кі се кунд да за кан чэн ня су стрэ чы 
лік на таб ло быў роў ным — 72:72. Ад нак уда лая трох ач ко вая ата ка 
Ма ры у са Рун каў ска са па ста ві ла кроп ку ў гэ тым мат чы. Га лоў ны 
трэ нер мін чан До наль дас Кай рыс вы ка заў зда гад ку, што вя лі кая 
коль касць па мы лак яго па да печ ных бы ла аб умоў ле на ме сяч ным 
пра сто ем, які «за ка лы хаў ка ман ду». За раз у тур нір най таб лі цы 
Адзі най Лі гі ВТБ «Цмо кі» зай ма юць сё мую па зі цыю.

5. У мат чы «зо рак» КХЛ-2014, у якім упер шы ню за пра цяг лы 
тэр мін не ўдзель ні ча лі ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма», пе ра мо гу атры-
ма ла ка ман да За ха ду. Да рэ чы, за пе ра мож цаў вы сту паў ня даў ні 
гу лец «зуб роў» Джэф Плат, які ад зна чыў ся дзвю ма шай ба мі. Пас ля 
мат ча ста ла вя до ма, што ў на ступ ным го дзе «зор ны» матч мо жа 
прай сці ў Мін ску. За пра ва пра вя дзен ня ха кей на га па ядын ку бе ла-
рус кая ста лі ца бу дзе зма гац ца з Ом скам, Уфой і За гра бам.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

РОД НАЕ СЛО ВА Ў «ГО РА ДЗЕ МАЙ ГО СЭР ЦА»
Па ва жа ныя пад піс чы кі «Звяз ды», ама та ры род на га сло ва! За-

пра ша ем вас на твор чую су стрэ чу пад наз вай «Го рад май го сэр-
ца» з паэ там, пра за ікам, кам па зі та рам, чле нам Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі, лаў рэ а там рэс пуб лі кан скай лі та ра тур най прэ міі «За ла ты 
Ку пі дон», су пра цоў ні кам га зе ты «Звяз да», ура джэн цам го ра да За-
слаўе Дзміт ры ем Пят ро ві чам і яго сяб ра мі — вя до мы мі бе ла рус кі мі 
твор ца мі. Ар га ні за та ры ме ра пры ем ства — Са юз пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі, За слаў скі гар вы кан кам вы да вец тва, «Ча ты ры чвэр ці». Ім прэ за 
прой дзе 17 сту дзе ня ў 15.00 у За слаў скай шко ле мас тац тваў (вул. 
Са вец кая, 26). 

Но выя па ве выНо выя па ве вы  ��

О СПОРТ! ТЫ — МАС ТАЦ ТВА!
Школь нік з Ор шы Мі кі та Мядз ве дзеў за няў пер шае мес ца ў 

Між на род ным кон кур се муль ты ме дый ных рэ сур саў «Спорт у 
вы яў лен чым мас тац тве», які быў аб ве шча ны ста рэй шым у Ра сіі 
дзяр жаў ным му зе ем рус ка га вы яў лен ча га мас тац тва — Дзяр-
жаў ным Рус кім му зе ем — на пя рэ дад ні ХХІІ Алім пій скіх гуль няў 
і ХІ Па ра лім пій скіх зі мо вых гуль няў 2014 го да ў Со чы.

Мэ та кон кур су за клю ча ла ся ў ак ты ві за цыі дзей нас ці на вед-
валь ні каў і су пра цоў ні каў 135 вір ту аль ных фі лі ялаў Рус ка га му зея, 
якія пра цу юць у роз ных ра сій скіх і за меж ных га ра дах, і ства рэн ні 
ін ды ві ду аль ных і ка лек тыў ных муль ты ме дый ных рэ сур саў, пры-
све ча ных тэ ме спор ту ў вы яў лен чым мас тац тве.

У якас ці кры ніц для ства рэн ня кон курс ных ра бот (ві дэа філь маў, 
элект рон ных прэ зен та цый, вір ту аль ных эк скур сій) ар га ні за та-
ры пра па на ва лі вы ка рыс тоў ваць ма тэ ры я лы вір ту аль най вы ста-
вы «Спорт у вы яў лен чым мас тац тве»: тво ры жы ва пі су, гра фі кі, 
скульп ту ры, дэ ка ра тыў на-пры клад но га і на род на га мас тац тва, 
звя за ных з тэ май кон кур су, якія скла да юць част ку фон даў Рус ка га 
му зея, ін шых ра сій скіх мас тац кіх му зе яў і пры ват ных ка лек цый.

Удзель ні кам з Бе ла ру сі бы ла да дзе на маг чы масць у кон курс най 
ра бо це па ка заць ро лю на шай кра і ны ў між на род ным спар тыў ным ру-
ху, да сяг нен ні асоб ных бе ла рус кіх спарт сме наў, а так са ма пры цяг нуць 
ува гу шы ро кай гра мад скас ці да чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску.

Ад ным з удзель ні каў кон кур су стаў ву чань 4 кла са СШ №19 
г.Ор шы Мі кі та Мядз ве дзеў, які пад рых та ваў ві дэа фільм «Спорт і 
ту рызм ад ной да ро гай ідуць». Кі раў нік кон курс най ра бо ты — та ле-
на ві ты фо та мас так, кі на- і тэ ле апе ра тар Эду ард Эду ар да віч На ва-
гон скі. У ві дэа філь ме бы лі вы ка ры ста ны ад люст ра ван ні ка лек цыі 
са вец кіх знач коў, пры све ча ных тэ ме спор ту і фі зіч най куль ту ры, 
са бра най Эду ар дам На ва гон скім, ві дэа сю жэ ты пра зна ка мі та га 
ар шан ца — ад на го з мац ней шых у све це кань ка беж цаў-спрын-
та раў 1980-1990-х га доў, не ад на ра зо ва га рэ кард сме на све ту, 
ся рэб ра на га і брон за ва га пры зё ра зі мо вых Алім пій скіх гуль няў, 
шматразовага чэм пі ё на све ту і СССР Іга ра Жа ля зоў ска га.

Па ра шэн ні жу ры Мі кі ту Мядз ве дзе ву бы ло пры су джа на пер-
шае мес ца ва ўзрос та вай на мі на цыі «Ма лод шы школь ны ўзрост 
(7-10 га доў)». Кры тэ ры я мі ацэн кі ра бот ста лі ары гі наль насць, 
на віз на сцэ нар на га па ды хо ду і тэх на ла гіч ных пры ёмаў, афарм-
лен не і ад па вед насць муль ты ме дый на га рэ сур су тэ ме кон кур су. 
Да рэ чы, уся го да ўдзе лу ў ім бы лі за про ша ны школь ні кі, сту дэн ты 
і пе да го гі з Ра сіі і з больш чым 20 за меж ных дзяр жаў.

Ура чыс тая цы ры мо нія ўзна га родж ван ня пе ра мож цаў ад бу дзец-
ца 28 са ка ві ка гэ та га го да ў Дзяр жаў ным Рус кім му зеі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Атрым лі ва ец ца, сла ву тая пес ня «Пес ня роў» 
пра «Ка ля дач кі, блі ны-ла дач кі» — ме на ві та пра 
яго, пра Шчод ры ве чар. Уво гу ле, ноч з 13 на 14 
сту дзе ня (а да 1918 го да — са мая што ні ёсць 
на ва год няя — з 31 снеж ня на 1 сту дзе ня) лі чы-
ла ся ў на род най куль ту ры міс тыч най і не прад-
ка заль най.

— Ноч па між ста рым і но вым го дам бы ла ні-
бы та «кроп кай раз ры ву» па між све там «гэ тым» 
і «тым», мо ман там іс на ван ня па-за ча сам (ка лі 

па няц це ча су фак тыч на ад сут ні ча ла), — тлу ма чыць Ян ка Крук. — Та му 
гэ тая ноч, як і ноч на Ку пал ле з па доб най сэн са вай сім во лі кай, лі чы ла ся 
асаб лі ва спры яль най для ва раж бы. На огул, ста ры Но вы год — гэ та эпі-
цэнтр ка ляд ных свят ка ван няў у бе ла рус кай на род най куль ту ры. Свят кі 
доў жы лі ся яшчэ да Ва дох ры шча, але ад 14 да 19 сту дзе ня бы ло свое асаб-
лі вае «за ціш ша», толь кі мо ладзь ба ві ла ся гуль ня мі, якія, вар та за зна чыць, 
бы лі на поў не ны жыц цё вым сэн сам.

Узяць, на прык лад, «Жа ніць бу Ця рэш кі» — гуль ню, рас па сю джа ную ў 
ва ко лі цах Ле пе ля, Глы бо ка га, Бя гом ля і пры мер ка ва ную, да рэ чы, ме на ві та 
да Шчод ра га ве ча ра. Як лі чаць да след чы кі, гэ та не прос та па це хі ма ла дых 
лю дзей, а пер шы этап са цы я лі за цыі мо ла дзі, ка лі хлоп цам і дзяў ча там пуб-
ліч на на да ва ла ся пра ва ства рэн ня сям'і.

Уво гу ле, Ка ля ды пра во дзі лі ў роз ных рэ гі ё нах па-роз на му. На Ві цеб-
шчы не «жа ні лі Ця рэш ку», у Бя рэ зін скім ра ё не «цяг ну лі Ка ля ду на ду ба», у 
Да выд-Га рад ку на Шчад рэц па ву лі цах ез дзі лі «ко ні кі», а ў Се ме жа ва, што 
на Ка пыль шчы не, ха дзі лі «Ца ры». Усе гэ тыя аб ра ды дзя ку ю чы мяс цо вым 
жы ха рам за ха ва лі ся да на шых дзён і за раз ад ра джа юц ца, маг чы ма, у больш 
тэ ат раль на-па ста но вач ным вы гля дзе, але га лоў нае — пра цяг ва юць жыць.

А 14 сту дзе ня ўран ку па вёс цы бег лі ма лень кія ка ля доў шчы кі (да рос лыя 
ўжо сваё ад ка ля да ва лі). Яны, ні бы ва ла чоб ні кі на Вя лік дзень, за хо дзі лі ў 
кож ную ха ту з тор бач ка мі, але не з пус ты мі. У тор бач ках бы ло зер не жы та, 
аў су, яч ме ню. Ма лыя па кру зе абы хо дзі лі ха ту, па чы на ю чы ад па ро га, да 
ку та і на зад да пе чы, рас сы па ю чы па пад ло зе зер не і пры пя ва ю чы: «Сею-
сею, па ся ваю, но вы год вам па чы наю!». Гэ та быў яшчэ адзін аб рад, які пра-
гра ма ваў кож ны дом на шчас це і даб ра быт. Та му гас па да ры не ску пі лі ся на 
па час тун кі для ма ла дых «сей бі таў», адо рва лі ма лых уся ля кі мі пры сма ка мі: 
хто пе чы вам, хто ка вал кам каў ба сы, су ша ны мі яга да мі, арэ ха мі. Ра дасць 
бы ла бяз меж ная, шчы рая, ад ду шы.

Вя до ма, сён ня на ўрад ці хто пой дзе ка ля да ваць з тор бач кай з зер нем 
це раз пля чо. Але па жа даць яшчэ раз род ным, сяб рам, ка ле гам, прос та 
ўсім доб рым лю дзям шчас ця, зда роўя і даб ра бы ту ў но вым го дзе — чым 
не на го да?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Дня мі прайшло ўручэнне спецыяль-
ных прэмій Прэ зі дэнта Бе ла ру сі Аляк-
сандра Лу ка шэн кі ў га лі не куль ту ры 
і мас тац тва. Уся го бы ло ўру ча на 10 
прэ мій прад стаў ні кам твор чых пра фе-
сій з усёй кра і ны. «Звяз да» па ці ка ві-
ла ся ў не ка то рых, якое зна чэн не для 
іх мае прэ мія і за якія да сяг нен ні яны 
яе атры ма лі.

Аў тар скі ка лек тыў з Ві цеб ска ў скла дзе 
чле наў Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Тац-
ця ны і Юрыя Ру дэн каў быў уга на ра ва ны 
спец прэ мі яй за вы со кія да сяг нен ні ў га лі не 
вы яў лен ча га мас тац тва і ак тыў ную вы ста-
вач ную дзей насць. Пра да сяг нен ні твор ча га 
тан дэ ма рас па вя дае Тац ця на РУ ДЭН КА:

— На огул, нас вель мі 
цэ няць ула ды Ві цеб ска, 
на коль кі я ве даю. Мы з 
му жам — аў та ры вель мі 
мно гіх ра бот для го ра да. 
Ра ней муж ра біў пры зы 
для «Сла вян ска га ба-
за ру». Гэ та бы лі аб' ём-
ныя скульп ту ры сан ты-
мет раў 60 у вы шы ню: 
пад шкля ным каў па ком 
края ві ды го ра да, ва-

лош кі... Та кі прыз — са праўд ная мас тац кая 
каш тоў насць, і трэ ба бы ло атрым лі ваць спе-
цы яль ны да звол на вы ваз та ко га пры за. Ён 
ра біў пры зы і для най леп шых жур на ліс таў, 
якія асвят ля лі па дзеі «Сла вян ска га ба за-
ру». Гэ та бы ло та кое ме та ліч нае пя ро ў 40 
сан ты мет раў, ін крус та ва нае каш тоў ны мі ка-
мя ня мі. У нас шмат пра ек таў па Ві цеб ску, 
Ві цеб скай воб лас ці. Са мы вя лі кі мы зра бі лі 
па ме рам 250 квад рат ных мет раў. Та му, без-
умоў на, нас ула ды цэ няць.

І по тым, ле тась у му жа быў юбі лей — 60 
га доў. І та ды ж мы зра бі лі на «Сла вян скім 
ба за ры» вя лі кую вы ста ву «Толь кі веч ныя 
каш тоў нас ці» з на шы мі іко на мі, га бе ле на-
мі, дроб най плас ты кай. Уся го больш за 100 
на шых тво раў. У мя не іко на Бла сла вен ня з 
Хра ма Гро ба Гас под няга, з Хра ма 12 апос-
т алаў з Із ра і ля... Там мой ду хоў ны баць ка. 
Я да гэ та га іш ла доў га, рых та ва ла ся. На 
вы ста ве бы ло прад стаў ле на 30 ікон. Вы-
ста ва пра цяг ва ла ся 4 ме ся цы ў Ві цеб ску, 
яе не зды ма лі. І вось не як так нас за ўва-
жы лі і вы ра шы лі ад зна чыць на рэш це. Ха ця 

ў нас заў сё ды шмат бы ло гра мат, заўж ды 
нас за ах воч ва лі. По тым на ша вы ста ва пе-
ра еха ла ў Мінск, у На цы я наль ны мас тац кі 
му зей. І так са ма бы ла ўсі мі ўхва ле на, як 
мне пе рад алі.

Вы ста ва на зы ва ла ся «Толь кі веч ныя каш-
тоў нас ці», та му што мы так на стро е ны. Кож-
ны ча ла век па ві нен не толь кі жыць для ся бе, 
а жыць яшчэ і для дзяр жа вы, пры но сіць ёй 
ка рысць. Цяпер ад каз насць твор чых лю дзей 
вель мі вы со кая. Та му што мас тац тва — гэ та 
адзі ны ка нал, праз які ду хоў насць ідзе да 
лю дзей. Мы з'яў ля ем ся ле ка ра мі душ. І ад 
та го, які мі бу дуць на шы ле кі, бу дзе за ле-
жаць і зда роўе гра мад ства. Я так ра зу мею 
сваю за да чу. Та му на шы тво ры — ду хоў ныя: 
аб пры ро дзе, лю бо ві, ду хоў нас ці.

За пе ра клад на бе ла рус кую мо ву кні гі 
«Пад кры ла мі Дра ко на. Сто паэ таў Кі тая» 
уга на ра ва ны прэ мі яй га лоў ны рэ дак тар рэ-
дак цыі ча со пі са «По лы мя» вы да вец ка га до-
ма «Звяз да» Мі ко ла МЯТ ЛІЦ КІ.

— Гэ тая прэ мія для 
мя не азна чае пе ра мо гу 
на ша га хол дын га! Тое, 
што мы за ры ен та ва ны 
на леп шыя кні гі! І тое, 
што мы жы вём ад крыц-
цём ін шых кра ін і лі та-
ра тур, мы за ста ём ся 
ў кан тэкс це лі та ра тур 
све ту. Кі тай ская цы ві лі-
за цыя — гэ та най вя лік-
шая цы ві лі за цыя све ту, 
гэ та цы ві лі за цыя, якая не пе ра ры ва ла ся ні ко лі! 
Па чы на ю чы з гіс та рыч на вя до мых шу ме раў, 
пра цяг ва ю чы грэ ка мі і рым ля на мі — усе цы ві-
лі за цыі све ту пе ра ры ва лі ся. Кі тай ская цы ві лі-
за цыя мае па сту по вы на ступ. І са мае дзіў нае 
ад крыц цё — што паэ зія Кі тая ства ра ла ся са-
мы мі аду ка ва ны мі людзь мі свай го ча су, паэ-
зія ста на ві ла ся ма раль ным ко дэк сам жыц ця 
на ро да. І вось та му кі тай ская паэ зія ру ха ец ца 
ў бу ду чы ню бес пе ра пын на. Мы, бе ла ру сы, да-
лу ча лі ся да крох кай кі тай скай цы ві лі за цыі на 
пра ця гу 7-8 ста год дзяў. Але кро чым упэў не на. 
Хо чам, каб ма ла дая на ша кра і на рас квіт не ла ў 
цэнт ры Еў ро пы. І мы гэ та зро бім, та му што аба-
пі ра ем ся на са праўд ныя ду хоў ныя каш тоў нас ці 
ча ла вец тва, у тым лі ку і на кі тай скія. Па вер-
це, што ча со піс «По лы мя» не толь кі кі тай скую 
паэ зію ад крыў. Ён вель мі шы ро ка мыс ліць. У 
руб ры цы «Га ла сы све ту» мы ад кры лі і чы лій-
скую паэ зію, і паэ зію Паўд нё вай Ка рэі, Ін дыі, 
Та джы кі ста на на ша га, Азер бай джа на. Гэ та 
на ша друж ба, на шы га ла сы.

Ды рэк тар Ан то паль ска га ра ён на га Цэнт-
ра ра мёст ваў Дра гі чын ска га ра ё на Брэсц-
кай воб лас ці Га лі на СЦЕ ПА НЮК атры ма ла 
прэ мію за ад ра джэн не тра ды цыі ткац тва 
дра гі чын скіх па ясоў. У жыц ці на шых прод-
каў па ясы заўж ды зай ма лі вель мі важ нае 
мес ца. Га лі на Мі хай лаў на, якая пры мяс цо-
вым Цэнт ры ра мёст ваў яшчэ і вя дзе шмат 

гурт коў для дзе так, рас па вя ла, ча му бе ла-
рус кія тка ныя па ясы з'яў ля юц ца са праўд-
най каш тоў нас цю і мо гуць прэ тэн да ваць на 
зван не на цы я наль на га брэн да:

— На шы дра гі чын скія па ясы мы па ча лі 
ад ра джаць толь кі 4 га ды та му. Пер шы по яс, 
з якім мы су стрэ лі ся, — гэ та дзі ця чы по яс 
«па ві ва ч» у дроб нень-
кія па ло сач кі пя шчот-
ных ко ле раў. Гэ ты по яс 
для та го, каб у но ва на-
ро джа на га дзі ця ці руч кі 
і нож кі бы лі роў нень кія. 
По яс лі чыў ся абя рэ гам. 
Та кія па ясы ме лі вя лі-
кае зна чэн не для на-
шых прод каў. Па по ясе 
мож на бы ло да ве дац ца, 
яко га са цы яль на га ста ту су быў ча ла век. Ка-
лі се ля нін, то по яс быў з чыс та га лё ну. Ка лі 
боль ша га да стат ку, то ў скла дзе по яса бы ла 
воў на. А ка лі ча ла век быў вель мі ба га ты, 
то ўпля та лі ся шаў ко выя ніт кі. Ра ней нель га 
бы ло без по яса з'яў ляц ца на лю дзях. Ка лі я 
па ча ла зай мац ца па яса мі, іх ад ра джэн нем, 
мы з дзет ка мі ста лі ці ка віц ца ў мяс цо вых жы-

ха роў пра па ясы, ха дзіць у экс пе ды цыі. Час та 
да нас са мі лю дзі пры хо дзі лі і па каз ва лі не-
вя ліч кія ка ва лач кі па ясоў, якія за ха ва лі ся, 
і па гэ тых ка ва лач ках мы ўзнаў ля лі па ясы. 
Па ясы бы лі роз ныя на ўсе вы пад кі жыц ця: 
вя сель ныя, жа лоб ныя... У нас на Дра гі чын-
шчы не быў ад мет ны по яс для сва хі, ка лі яна 
іш ла да ма ла дых. Гэ та быў шы ро кі яр кі по яс у 
па ло сач кі з вя лі кі мі ку та са мі. Яшчэ быў свое-
асаб лі вы по яс для ба бы ля — не жа на та га 
муж чы ны пас ля 35 га доў. Ка лі ён пры хо дзіў 
у гос ці на вя сел ле, то жан чы ны, якія бы лі 
не за му жам, ба чы лі, што гэ та быў ча ла век 
з да стат кам, але яшчэ сва бод ны. По яс быў 
ко ле ру цём най віш ні з бэ жа вым, а па кра ях 
— ар на мент. Гэ та та кі быў сіг нал, каб ба бы ля 
мож на бы ло ад ра зу за ўва жыць. Я заў сё ды 
ка жу «вя лі кі дзя куй» на шым лю дзям за тое, 
што яны з тра пя тан нем ста вяц ца да на род-
най куль ту ры. Ка лі яны, на прык лад, ба чаць 
тка чы ху на ней кім фэс це, то доў га на зі ра юць 
за пра цэ сам, а по тым ідуць на кан такт і рас-
каз ва юць ней кія ці ка він кі пра па ясы ў сва іх 
мяс цо вас цях. Толь кі дзя ку ю чы лю дзям мы 
мо жам за ха ваць на шу спад чы ну.

Зоя СВЕТ ЛАЯ.

Лю дзі, якія за хоў ва юць спад чы ну
Га во раць лаў рэ а ты спец прэ мій Прэ зі дэн та ў га лі не куль ту ры і мас тац тва

Цяпер ад каз насць твор чых 
лю дзей вель мі вы со кая. Та му што 
мас тац тва — гэ та адзі ны ка нал, праз 
які ду хоў насць ідзе да лю дзей. Мы 
з'яў ля ем ся ле ка ра мі душ. 
І ад та го, які мі бу дуць на шы ле кі, 
бу дзе за ле жаць і зда роўе гра мад ства. 

Па по ясе мож на бы ло да ве дац ца, яко га 
са цы яль на га ста ту су быў ча ла век. 
Ка лі се ля нін, то по яс быў 
з чыс та га лё ну. Ка лі боль ша га 
да стат ку, то ў скла дзе по яса бы ла 
воў на. А ка лі ча ла век быў вель мі 
ба га ты, то ўпля та лі ся шаў ко выя ніт кі. 

ПЫ ТАН НЕ ПА ТЭ МЕ

Ці праў да, што на ва год нюю ёл ку трэ ба 
пры бі раць ужо 13 сту дзе ня і ча му?

— Са праў ды, ёл кі 14 сту дзе ня ў ха це 
ўжо не па він на быць, — га во рыць Ян ка 
Крук. — У спрад веч най на род най куль ту-
ры дрэ ва ел ка сім ва лі зуе пе ра ход з ад на-
го ста ну ў дру гі (ус пом нім ро лю ме на ві та 
яло вых ла пак у па ха валь ным аб ра дзе). 
На ва год няя ёл ка — гэ та так са ма сім вал 
пе ра хо ду: «па мі рае» ста ры год — на ра-
джа ец ца но вы. І не па срэд на ў но вым го дзе 
(а ён фак тыч на і на сту пае ў ноч з 13 на 14 
сту дзе ня) ёй ужо не мес ца.

Пас ля пе ра мо гі ў ЗША 
Ан тон Куш нір уз на ча ліў 
за лік Куб ка све ту 
па фрыс тай ле.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

«НО ВЫ ГОД ВАМ ПА ЧЫ НАЮ»


