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Рас фар ба ва ны 
для сцэ ны

Сло ва «фальк лор» аб' яд-

ноў вае ў са бе агром ніс ты пласт 

куль ту ры — гэ та аб ра ды, звы-

чаі, спеў нае мас тац тва, та нец, 

пры кме ты і мно гае ін шае. Пры-

бліз на ў 70-я га ды па чаў ся ма-

гут ны пра цэс урба ні за цыі, лю дзі 

з вё сак імк ну лі ся ў га ра ды, але 

ін шы рытм жыц ця вы ма гаў ін-

шых звы чак. Спеў ная тра ды цыя 

па ча ла губ ляц ца. У 90-я га ды па-

чаў ся так зва ны пра цэс на цыя-

наль на га ду хоў на га ад ра джэн ня, 

дзе ці бы лых вяс коў цаў за ха це лі 

за ха ваць тра ды цыі ба буль і дзя-

дуль. Вяс ко вае на сель ніц тва ў 

асоб ных мяс ці нах змен шы ла ся 

на столь кі, што жы ха ры не маг лі 

«вы цяг ваць» на са бе ўсю аб ра-

да вую спад чы ну, так фальк лор 

па ці ху па чаў пе ра мя шчац ца на 

сцэ ну. Пад уплы вам кан цэрт-

ных па тра ба ван няў аў тэн тыч-

ны строй па сту по ва за мя няў ся 

больш ка ля ро вым ана ла гам, так 

што ця пер боль шасць на род ных 

ка лек ты ваў вы хо дзяць да гле да-

ча ў кас цю мах, рас пра ца ва ных 

ды зай не ра мі па ма ты вах, але 

без да чы нен ня да тра ды цый-

на га ўбран ня жы ха роў пэў най 

мяс цо вас ці.

— Я б ска заў, што ў нас сён-

ня іс нуе два фальк ло ры: спрад-

веч ны вяс ко вы і сцэ ніч ны, рас-

паў сю джа ны больш шы ро ка, — 

раз ва жае Ян ка Крук. — Га доў 

20 на зад я быў ка тэ га рыч на су-

праць та го, каб пе рад пуб лі кай 

вы кон ва лі ся аб ра да выя пес ні. 

Фраг мен ты вя сел ляў, ра дзін, 

жні во, Ка ля ды — ва ўсім гэ тым 

пры сут ні чае ас пект сак раль нас-

ці, важ на га эта пу жыц ця ча ла ве-

ка, і яго не маг чы ма бы ло ўя віць 

як за баў ку. Але рэа ліі змя ні лі ся, 

і ця пер трэ ба пры няць і, як ні па-

ра дак саль на гу чыць, пад трым лі-

ваць та кія вы ступ лен ні, бо гэ та 

адзі ная маг чы масць за ха ваць 

тра ды цый ную пес ню і та нец.

Ва ўсім све це, лі чыць да след-

чык, і ў нас так са ма ідзе пра цэс 

са ма ідэн ты фі ка цыі мо ла дзі. Хлоп-

цы і дзяў ча ты шу ка юць ад ка зы на 

пы тан ні «Хто я?» і «Ад куль я?». 

Ін шая спра ва, што пра цэс гэ ты 

не іс нуе без цяж кас цяў.

— Звы чай на га за клі ку 

«Будзь це па тры ё та мі!» не да-

стат ко ва. Пе рад тым як неш та 

пад трым лі ваць, ча ла век па ві нен 

гэ та пры няць і па лю біць, — раз-

ва жае Ян ка Крук. — І так атры-

ма ла ся, што лю дзі ах вот ней 

уся го аб' яд ноў ва юц ца агуль най 

мі нуў шчы най. Мы да вя ра ем і 

па ва жа ем тых, хто мае ба га тыя 

тра ды цыі. І бы ло б дзіў на вы гля-

даць на фо не су се дзяў на ро дам 

«без па мя ці і ўлас на га тва ру».

Эт ног раф пры зна ец ца, што 

яму бліз кі воб раз мат рош кі, ка-

лі са мая ма лень кая дэ таль за-

хоў вае ў са бе воб раз вя лі ка га. 

Ар на мент ны сім вал на га дзін ні-

ку, та ту і роў ка, якую «на бі вае» 

са бе мо ладзь, пры ўмо ве, што 

ча ла век знай шоў свае ка ра ні, 

ста но віц ца не прос та зна кам, а 

эмб ле май асоб на га ро ду. Ад нак 

з гэ тым іс нуе праб ле ма.

— Вель мі час та за сім ва лам 

ня ма сэн са ва га на паў нен ня. 

А без яго сім ва лам мо жа стаць 

на огул лю бы прад мет, на ват не-

ты по вы для бе ла рус кай куль ту-

ры. Возь мем, для пры кла ду, ежу. 

Пра вод зяц ца ку лі нар ныя шоу па 

ста ра жыт ных рэ цэп тах, іс ну юць 

цэ лыя фес ты ва лі на кшталт «Мо-

та льскіх пры сма каў». Але там 

пе рад на вед валь ні кам ад кры ва-

ец ца толь кі эс тэ тыч ны ас пект 

ежы: пры го жа і смач на. Тое са-

мае мож на ска заць пра лю бую 

доб ра пры га та ва ную стра ву. 

На жаль, ма ла хто рас каз вае, 

на вош та яна га та ва ла ся. Губ ля-

ец ца з-пад ува гі най ба га цей шы 

ма тэ ры ял, праз які мож на да ве-

дац ца пра мен та лі тэт прод каў. 

Так, на прык лад, цес та для вя-

сель на га ка ра вая нель га бы ло 

мя сіць ку ла ка мі, каб у ма ла дой 

сям'і ні хто не па ды маў ру ку на 

бліз ка га. Зда ец ца, ма ле неч кая 

дэ таль, ад нак ра зам з ка вал кам 

ка ра вая ча ла век мог бы атры-

маць і ка ва лак сва ёй гіс то рыі.

Апра цоў ка сло вам 
і ку вал дай

Фес ты ва лі і час та пры ма ца-

ва ныя да іх Га ра ды май строў 

да зва ля юць па гля дзець на ба-

гац це рэ гі я наль ных куль тур Бе-

ла ру сі. Ча ла век «уклю ча ец ца» 

ў дзе ян не — вод зіць ка ра год, 

ска ча це раз вог ні шча, ра зам 

з ган ча ром вы раб ляе зба нок 

і ра зам з тка чы хай ся дзіць за 

крос на мі. Гэ тым фес ты ва лі ад-

роз ні ва юц ца ад кан цэр та, дзе 

па між пуб лі кай і вы сту поў ца мі 

іс нуе бар' ер.

Яшчэ ад на ці ка вая з'я ва 

куль тур на га ася род ку апош ніх 

ча соў — па пу ля ры за цыя ры-

цар скіх фэс таў. Хлоп цы шчы ра 

жы вуць сва ім за хап лен нем — 

ку юць ла ты, вы ву ча юць узо ры 

зброі і пры ёмы бою ста ра жыт-

ных во і наў, шу ка юць звест кі па 

му зе ях і па ін тэр нэт-рэ сур сах. 

Эн ту зі яс ты ўлас ным пры кла дам 

і эма цы я наль нас цю за хоп лі ва-

юць на вед валь ні каў. Бы вае, што 

ці каў насць гле да ча мо жа пе ра-

рас ці ў неш та боль шае.

— Хо чац ца ве рыць, што з ча-

сам у нас ста не больш фес ты ва-

ляў на тра ды цый ных свя тах, а ў 

вы ступ лен нях су час ных ры ца-

раў з'я віц ца яшчэ і вы ха ваў чы 

ас пект акра мя пры го жа га шоу. 

Не трэ ба доў га і нуд на ву чыць 

гас цей, да стат ко ва рас ка заць, 

на вош та гэ та ро біц ца, — лі чыць 

Ян ка Крук. — Ня хай ад ны зай-

ма юц ца ад ра джэн нем тан цаў, 

дру гія — во ін скіх звы ча яў, трэ-

ція — аб ра да вай дзей нас ці — 

і ўсе ра зам аб' яд ноў ва юц ца, 

ска жам, агуль най на цы я наль-

най п ра гра май па ад наў лен ні 

куль тур най спад чы ны.

Па куль та кіх маш таб ных 

пра ек таў не прад ба чыц ца. Тым 

не менш на ву коў цы мо гуць па 

ўлас ным па чы нан ні пад штурх-

нуць пра цэс са ма ідэн ты фі ка цыі 

су гра ма дзян.

— Ты по вая сі ту а цыя, што 

фун да мен таль ныя да сле да-

ван ні за ста юц ца ў вуз кім ко ле 

на ву коў цаў і да гра мад скас ці 

да хо дзяць у аб ме жа ва ным вы-

гля дзе. Між тым сён ня мы ма-

ем цу доў ныя ўмо вы для рас паў-

сюдж ван ня ін фар ма цыі. Ня хай 

на па чат ку гэ та бу дуць якас ныя 

ілюст ра ва ныя вы дан ні. По тым — 

вы хад на ра дыё, тэ ле ба чан не і, 

без умоў на, у ін тэр нэт. Трэ ба яго 

вы ка рыс тоў ваць як ма га шы рэй, 

за дзей ні чаць аб мер ка ван ні ў са-

цы яль ных сет ках і на фо ру мах. 

Да рэ чы, ця пер мы з ка ман дай 

ма ла дых лю дзей рас па чы на-

ем пра ект па ства рэн ні ка на ла, 

дзе я па спра бую рас каз ваць пра 

тра ды цый ную куль ту ру, — дзе-

ліц ца Ян ка Крук пла на мі. — Так 

з'я віц ца ад на кры ні ца ін фар ма-

цыі для гле да ча. Ін шы да след-

чык ство рыць свой ка нал, і та-

кім чы нам ад бу дзец ца аб мен 

мер ка ван ня мі. На мой по гляд, 

на ву ка сён ня па він на быць ме-

на ві та та кой — праг ма тыч най і 

на цэ ле най на вы нік.

Но выя жыц ці 
слуц ка га по яса

— Не кож ную док тар скую 

пра цу ўдас ца ад ра зу пры мя-

ніць да жыц ця, — тлу ма чыць 

улас ную па зі цыю Ба рыс Ла зу-

ка. — Ча сам пра цэс адап та цыі 

ад бы ва ец ца ў не каль кі эта паў. 

Фун да мен таль ныя да сле да ван-

ні не аб ход ныя, каб на іх грун це 

вы бу доў ва лі ся прак ты ка-ары ен-

та ва ныя ра бо ты.

У сваю чар гу на ву ко вец вы-

дзя ляе ін шую праб ле му, з якой 

су ты ка юц ца ву чо ныя.

— На жаль, не ўсе ў на шым 

гра мад стве ра зу ме юць важ-

насць на ву ко вых да сле да ван-

няў у прак тыч най дзей нас ці. 

На пэў на, сказ ва ец ца агуль ны 

не да хоп комп лекс нас ці ве даў. 

У гра мад стве най перш цэ няц ца 

спе цы я ліс ты ў пэў най пра фе сіі, 

і та му не кож ны бу ду чы ін жы нер 

або тэх но лаг ра зу мее, на вош та 

вы клад чы кі чы та юць яму курс па 

фі ла со фіі або гіс то рыі мас тац-

тваў. Ад нак «не аба вяз ко выя» 

прад ме ты на кшталт са цы я ло гіі, 

куль ту ра ло гіі і ін шых дыс цып лін 

вы хоў ва юць ад мет ны све та по-

гляд і па шы ра юць кру га гляд. Без 

іх той жа ін жы нер бу дзе пра ца-

ваць толь кі па пра тап та най па-

пя рэд ні ка мі сіс тэ ме: «як бы ло 

ўчо ра, так бу дзе і заўт ра».

Без умоў на, абу джэн не асо-

бы не маг чы ма ўя віць яшчэ і 

без куль тур на-тра ды цый на га 

пад мур ка. Ка лі не ма тэ ры яль-

ныя аб' ек ты і сім ва лы мож на 

не як пе ра асэн са ваць, то што 

ра біць з рэ чыў ны мі прад ме та-

мі по бы ту? Той жа руч нік або 

по яс нес лі на са бе не толь кі 

прак тыч ную, але і сэн са вую 

на груз ку, ад нак у су час ным 

жыц ці яны вы гля да юць ар ха-

іч на. Ад каз, на пер шы по гляд, 

па да ец ца прос тым: вы ка рыс-

тоў ваць прад ме ты ў якас ці су-

ве ні раў. Ба рыс Ла зу ка пра па-

нуе раз гле дзець праб ле му на 

пры кла дзе слуц кіх па ясоў.

— У на шай кра і не зна хо дзіц-

ца не над та вя лі кая коль касць 

са праўд ных, аў тэн тыч ных слуц-

кіх па ясоў. І та му пе рад су ве нір-

най вы твор час цю паў стае два 

шля хі. Пер шы — ра біць поў ныя 

ко піі з ары гі на лаў і ты ра жа ваць 

іх. Дру гі — узяць за асно ву ма-

ты вы і коль кі за ўгод на кам па на-

ваць з іх «на ва дзе лы», за хоў ва-

ю чы пры гэ тым сты ліс ты ку аў-

тэн тыч на га слуц ка га по яса.

Фак тыч на, дру гі ва ры янт пра-

па нуе тое, чым як раз зай ма лі ся 

май стры Ма джар скія на слуц-

кай фаб ры цы ў дру гой па ло ве 

XVІІІ ста год дзя. Ін шая спра ва, 

з'яў ля ец ца та кі скам па на ва ны 

з асоб ных эле мен таў по яс гіс-

та рыч най рэп лі кай ці су час най 

пад роб кай пад яе.

— Час та ба чу лег ка дум нае 

стаў лен не да су ве нір най вы-

твор час ці. Вы твор ца бя рэ пер-

шую-леп шую вы яву, як ён лі-

чыць, ста ра жыт на га вы ра бу, і на 

яе асно ве ства рае свой вы раб. 

Пры гэ тым не па ці ка віў шы ся 

на ват, ці са праў ды рэч на ма-

люн ку мае ад но сі ны да тра ды-

цый най куль ту ры, кім зроб ле на 

ві зу аль ная пад бор ка — ву чо-

ным-да след чы кам ці ама та рам 

без па трэб ных ве даў. У вы пад-

ку з глі ня ным збан ком мы прос-

та дэз ын фар мі ру ем па куп ні ка. 

З каш тоў ны мі рэ ча мі ўсё не так. 

На іх ства рэн не вы дат коў ва юц-

ца знач ныя гро шы, ад па вед на, 

яны вы ка рыс тоў ва юц ца дзе ля 

праў дзі ва га ад люст ра ван ня на-

род ных тра ды цый.

Га лін кі на бан да не
— Мяр кую, сфе ра вы ка ры-

стан ня слуц кіх па ясоў, ін шых 

куль тур на-гіс та рыч ных аб' ек-

таў ку ды больш шы ро кая, чым 

су ве нір ная пра дук цыя. Мне 

да вя ло ся су стрэц ца з На тал-

ляй Да ку ча е вай, гас па ды няй 

ад ной з пры ват ных май стэр-

няў, якая зай ма ец ца вы ра бам 

ке ра мі кі. Жан чы на пры ду ма ла 

афарм ляць сер ві зы, вы ка рыс-

тоў ва ю чы эле мен ты з ма ты ва мі 

аздо бы по яса Ві таў та, пры чым 

рос піс быў не звы чай най каль-

кай з ары гі наль на га ўзо ру, а 

па-мас тац ку пе ра асэн са ва ны. 

Май стры ха ма ры ла ў бу ду чы ні 

пры ўнес ці на куб кі і та лер кі ма-

ты вы ўзо раў слуц ка га по яса, — 

ус па мі нае Ба рыс Анд рэ е віч. — 

Ча мусь ці лю дзі ўспры ма юць 

ар на мен ты як ней кі блок ве даў, 

што не пад да ец ца сіс тэ ма ты за-

цыі. Ад сюль уз ні ка юць пы тан ні 

на кшталт: «А ці мож на вы ка-

рыс тоў ваць вось гэ ты ўзор на 

куб ку/ка шу лі/руч ні ку?» Та кія 

пы тан ні мо гуць уз нік нуць з-за 

ня ве дан ня асноў ных ма ты ваў 

ар на мен ту. На прык лад, афарм-

лен не «га лаў ных» час так слуц-

ка га по яса мож на раз дзя ліць 

на ма ты вы з квет ка мі, бу ке та-

мі, ме даль ё на мі, ва зо на мі, рас-

цвіў шы мі га лін ка мі, хва ліс ты мі 

воб лач ка мі... Усе да сле да ван ні 

даў но апі са ны і вы кла дзе ны ў 

ілюст ра ва ных вы дан нях. Да-

стат ко ва толь кі не па ле на вац ца 

і сха дзіць у біб лі я тэ ку. Да рэ чы, 

пад час лек цый у Ака дэ міі мас-

тац тваў я пра па ную сту дэн там 

пры клас ці да су час ных па трэб 

ней кі аб' ект ста ра жыт на сці. 

Трап ля лі ся пра па но вы вы-

ка рыс тоў ваць узо ры разь бы 

ХVІІІ ста год дзя ў аздаб лен ні су-

час най мэб лі, кар ні заў, упры-

гож ван ні фа са даў да моў. Дзяў-

чы на з ад дзя лен ня ды зай ну ар-

хі тэк тур на-бу даў ні ча га ка ле джа 

пры ду ма ла вы ка рыс тоў ваць 

фраг мен ты аздаб лен ня слуц-

ка га по яса для афарм лен ня 

па лат ня ных су мак, якія ця пер 

ста но вяц ца па пу ляр ны мі ў мо-

ла дзі. Дру гая ву ча ні ца ўба чы ла 

маг чы мас ці рэп лік пры вы твор-

час ці бі жу тэ рыі — пярс цён каў, 

ка ра ляў, за вуш ніц, бран за ле-

таў. А яшчэ адзін іх ка ле га па 

на ву чан ні пры ду маў вы ка рыс-

тоў ваць ма ты вы слуц ка га по яса 

для па шы ву... адзен ня для бай-

ке раў! На па чат ку ідэя па да ла ся 

мне на огул не жыц ця здоль най, 

ад нак хло пец пры нёс эс кі зы, 

і ста ла зра зу ме ла, што гэ та мо-

жа атры мац ца вель мі ці ка вым 

ра шэн нем. Ён вы браў фраг-

мент з пра рос лы мі га лін ка мі на 

чор ным фо не як асноў ны ма тыў 

для бан да ны.

Як бач на, тра ды цый ны ар на-

мент іс нуе не толь кі на вы шы-

май ках. Рэп лі ка мі да ста ра жыт-

на сці ка рыс та ец ца, на прык лад, 

ад на з бе ла рус кіх швей ных май-

стэр няў. Май стры ства ра юць 

дзе ла выя кас цю мы з фраг мен-

та мі ар на мен та цыі і на ват — вы-

шэй шы пі ла таж — эле мен та мі 

тра ды цый на га крою.

— Зрэш ты, не маю ні чо га су-

праць вы шы ма ек, — удак лад няе 

Ба рыс Ла зу ка. — Хут чэй на ад-

ва рот, я шчы ры пры хіль нік гэ тай 

тэн дэн цыі і шчас лі вы, што яна 

ў нас з'я ві ла ся. Не трэ ба раз-

гля даць ву чо ных як ней кіх «цэр-

бе раў», што з ра дас цю пач нуць 

кры ты ка ваць кож ную не дак лад-

насць. На ша за да ча не ў за ба-

ро нах. «Га нен ні» і аб ме жа ван ні 

пры вя дуць толь кі да згу бы пер-

шых спроб з'яд наць куль тур ныя 

зда быт кі прод каў з на шым су-

час ным жыц цём. Ква лі фі ка ва ны 

да след чык ад кры ты для раз мо-

вы, га то вы тлу ма чыць і па каз-

ваць. Мы ве да ем ма тэ ры ял, а 

вось у вас ёсць ідэі, якім чы нам 

яго пе ра асэн са ваць і пры мя ніць, 

кі ру ю чы ся су час ны мі ін та рэ са мі. 

Адзі нае — і твор цы, і вы твор цы 

не заў сё ды га то выя пры слу хоў-

вац ца да да след чы каў. Ад сюль 

за шыф ра ва ны ў воб раз най фор-

ме па сыл гу чыць на не ка то рых 

рэ чах ня пра віль на і не да рэ чна. 

За да ча ву чо ных як раз і скла да-

ец ца ў тым, каб вы праў ляць хі-

бы, скі роў ваць да асэн са ва на га 

вы ка ры стан ня сім во лі кі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

РЭ ЧА ІС НАСЦЬ І РУ САЛ ЧЫ НЫ ХВАС ТЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ЗАЙ ШЛІ ЎДВА ІХ, 
ВЫЙ ШЛА... АД НА

— Да вай це па гля дзім на хро ні ку по шу-

каў лю дзей у ле се ле тась, — ка жа афі цый-

ны прад стаў нік Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — Ка-

ля вёс кі Ка ча но ві чы Ня свіж ска га ра ё на ў 

ле се за блу ка лі дзве жан чы ны і 14-га до вы 

хлоп чык. У гэ ты ж час у Дзяр жын скім ра ё-

не з ле су не вяр нуў ся муж чы на 1937 го да 

на ра джэн ня. Пра во дзі лі по шу кі су мес на 

з су пра цоў ні ка мі РУ УС, якія скон чы лі ся 

па спя хо ва. А вось на Баб руй шчы не тры 

пен сі я нер кі пра вя лі паў дня ў ле се. Са май 

ста рой з іх бы ло амаль 80 га доў. На шчас-

це, у іх бы лі з са бой ма біль ныя тэ ле фо ны. 

Дзя ку ю чы гэ та му мы змаг лі па да гнаць аў-

та цыс тэр ну, якая па да ва ла апа зна валь-

ныя сіг на лы, у па трэб ную мяс цо васць. Але 

ста рыя не маг лі са ры ен та вац ца, ку ды іс ці. 

Тры ма ю чы су вязь са знік лы мі, ра та валь ні кі 

па ча лі пе ра соў ваць аў та цыс тэр ну, і так у 

ад ным з квад ра таў ле су ба бу лі вый шлі з 

ла бі рын та. Па доб ная гіс то рыя ад бы ла ся і 

ў Ра сон скім ра ё не.

А вось у Га ра доц кім ра ё не гіс то рыя та-

ко га хэ пі-эн ду, на жаль, не ме ла. Па жы лыя 

муж і жон ка вы пра ві лі ся ў лес. Уве ча ры 

да до му не вяр ну лі ся. Дач ка, якая не змаг-

ла да тэ ле фа на вац ца да баць коў, уз ня ла 

тры во гу. Пен сі я не раў шу ка лі су пра цоў ні кі 

МНС і РУ УС, але пер шыя пяць дзён ні я кіх 

вы ні каў не пры нес лі. А на шос ты ста рая 

вый шла да лю дзей у сваю вёс ку. Але ад на. 

І спяр ша бы ла ў та кім ста не, што на ват не 

маг ла ўсвя до міць, дзе ж яна зна хо дзіц ца. 

Толь кі праз не ка то ры час яна змаг ла рас-

ка заць, што на пя ты дзень блу кан ня па 

ле се муж па мёр.

Зрэш ты, у тым жа Га ра доц кім ра ё не ад-

бы ла ся і тра гі ка міч ная гіс то рыя. 68-га до вая 

ба бу ля пра вя ла ў ле се ча ты ры дні. Не ба-

ра ку за ўва жы лі з вер та лё та МНС. Ляс нік і 

мі лі цы я нер вы са дзі лі ся з ге лі коп та ра праз 

кі ла метр — ра ней прос та не бы ло мес ца 

для па сад кі — і як ма га хут чэй па бег лі да 

ста рой. І пер шае, што яна па пра сі ла, бы-

ла... цы га рэ та.

І НА ВАТ ЗА ПАЛ КІ
— Час цей за ўсё лю дзі блу ка юць па блі-

зу на се ле ных пунк таў, на ад лег лас ці ў 3-4 

кі ла мет ры ад най блі жэй шай вёс кі, — пра-

цяг вае Ві таль На віц кі. — Але стрэс пе ра-

шка джае са ры ен та вац ца, і та му згу біць 

на пра мак з-за гэ та га вель мі і вель мі прос та 

на ват для вяс ко ва га жы ха ра. Што ўжо ка-

заць пра ча ла ве ка з го ра да!

Як тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, так і 

па ход у лес па чы на ец ца з пра віль най пад-

рых тоў кі. Па-пер шае, па ве да мі це сяб рам 

і зна ё мым, у якую част ку ле су вы ідзя це 

і ка лі пла ну е це вяр нуц ца. Гэ ты час ста не 

мар ке рам для та го, каб у вы пад ку ча го 

па чы наць біць тры во гу. Воп рат ка па він на 

быць зруч ная, каб не бы ло ад кры тых час-

так це ла — на жаль, у ля сах ак тыў ні ча юць 

кля шчы. Трэ ба мець і га лаў ны ўбор — кеп-

ку, па вяз ку, хуст ку.

Га лоў ную праб ле му тут да стаў ляе ко-

лер. Ча мусь ці ў лес пры ня та ад праў ляц-

ца ў воп рат цы ахоў ных та ноў — зя лё най, 

чор най або ха кі. Але ка лі ча ла век згу біц ца, 

то яго бу дзе ад шу каць у та кім кас цю ме 

вель мі праб ле ма тыч на. Бо ка муф ляж на 

тое і прызна ча ны, каб сха ваць ча ла ве ка ад 

ліш ніх ва чэй. І з вы шы ні вер та лё та ўба чыць 

яго бу дзе не маг чы ма. Та му трэ ба ўзяць з 

са бой не каль кі яр кіх рэ чаў.

Так са ма за ха пі це не вя лі кую бу тэль ку 

з ва дой — піць з ад кры тых кры ніц вель мі 

не бяс печ на, штось ці са лод кае — пліт ку 

ша ка ла ду або цу кер кі. Яны да па мо гуць 

па поў ніць за пас ка ло рый, ка лі ванд роў ка 

ў ле се не ча ка на за цяг нец ца. Ка лі па ку ту-

е це на хра ніч ныя за хвор ван ні — пры ха пі-

це ле кі, бо з-за стрэ су хва ро ба мо жа аб-

васт рыц ца. У ідэа ле так са ма трэ ба ўзяць 

з са бой ап тэч ку. Па кла дзі це ў яе срод кі 

пер шай да па мо гі — жгут, бінт, пе ра кіс ва-

да ро ду, плас тыр. Яны да па мо гуць спы ніць 

кро ва ця чэн не, ка лі вы дзесь ці па ра ні це ся. 

У спі се рэ чаў так са ма па він ны быць за пал-

кі — ка лі так зда ры ла ся, што да во дзіц ца 

ў ле се за на ча ваць, то вог ні шча не толь кі 

са грэе, але і ад пу дзіць дра пеж ні каў.

ДА ПА МО ЖА ТЭ ЛЕ ФОН
Усве дам лен не, што ча ла век страціў 

арыентацыю, пры хо дзіць пас ля не каль кіх 

га дзін блу кан няў па ле се. Асаб лі васць на-

ша га ар га ніз ма ў тым, што ад на на га кры-

ху ка ра цей шая за дру гую. Пры на яў нас ці 

да рог, ход ні каў гэ та не за ўваж на. А вось у 

ле се, дзе та кіх ары ен ці раў ня ма, гэ та ўжо 

іс тот ная праб ле ма.

У гэ тай сі ту а цыі да па мо жа ком пас, па-

коль кі адзі ны спо саб вый сці з не вя до май 

мяс цо вас ці да ней кіх пры кмет цы ві лі за-

цыі — гэ та тры мац ца ад на го на прам ку. Але 

што ра біць, ка лі яго ня ма ці на вы кі, як ім 

ка рыс тац ца, даў но сцер лі ся з па мя ці?

— У та кім ра зе да па мо жа да во лі скла-

да нае пра ві ла, — пра цяг вае Ві таль На віц-

кі. — Бя руц ца два дрэ вы. Ад но з іх — зза ду, 

дру гое — спе ра ду. Ка лі вы дай шлі да дру-

го га дрэ ва, вы бе ры це трэ цяе так, каб яно і 

пер шае бы лі на ад ной пра мой. Па-ін ша му, 

без якіхсь ці ары ен ці раў, тры маць адзін на-

пра мак у ле се не маг чы ма.

Так са ма пры кмя чай це не звы чай ныя 

дрэ вы, раз віл кі. Заўж ды пры слу хоў вай це-

ся. Брэх са ба кі чут ны за 2-3 кі ла мет ры, 

пра цу ю чы трак тар — за 3-4, цяг нік — за 

8-9 кі ла мет раў. Гул аў та цыс тэр ны, якая 

па дае сіг на лы, ра зы хо дзіц ца на 4-5 кі ла-

мет раў. Ка лі ж на ва шым шля ху тра піў ся 

ру чай, то трэ ба іс ці ўніз па ця чэн ні. Як пра-

ві ла, вы ток яго зна хо дзіц ца ў да во лі глу хім 

мес цы. Акра мя та го, ка лі вы на тра пі лі на 

квар таль ны слу пок лес ні коў, то аба вяз ко ва 

спы ні це ся бліз ка ка ля яго і тэ ле фа нуй це 

ра та валь ні кам. Па коль кі ка ар ды на ты ўста-

ноў кі ўсіх та кіх слуп коў вя до мыя, то знай сці 

вас бу дзе ку ды ляг чэй.

Ра зам з тым со та вая су вязь у ля сах пра-

цуе рэд ка. Та му па жа да на ўсё ж ка рыс тац-

ца смарт фо нам і спам па ваць ту ды кар ту 

мяс цо вас ці, якая змо жа па каз ваць ва ша 

мес ца зна хо джан не без ін тэр нэ ту. Але тут 

ёсць адзін пад вод ны ка мень — ва ўмо вах 

ня ўстой лі ва га сіг на лу вель мі хут ка са дзіц-

ца ба та рэя. За ад ну га дзі ну аку му ля тар 

тэ ле фо на мо жа згу біць да 15 % за ра ду, 

асаб лі ва ка лі ён не зу сім но вы. Та му трэ ба 

мак сі маль на змен шыць яр касць эк ра на і 

ка рыс тац ца кар тай не ўвесь час, а эпі за-

дыч на.

Ка лі вы ба чы це, што па чы нае цям нець, 

трэ ба аб ста лёў ваць мес ца для нач ле гу. 

Прак тыч ней за ўсё вы ка рыс тоў ваць яму 

ад вы вер ну та га дрэ ва. З га лі нак мож на 

зра біць ша лаш. За сце раг чы ся ад хо ла ду 

да па мо жа хіт ры ма неўр. На прык лад, га-

зет ны ліст, за су ну ты пад воп рат ку, змян-

шае цеп ла ад да чу ар га ніз ма ўдвая. Ка лі 

га зе ты ня ма, то ні чо га страш на га — на-

пха нае пад адзе жу ліс це дае та кі ж эфект. 

І на га лін ку дрэ ва по бач з ва мі па весь це 

якую-не будзь яр кую рэч, каб мі ма вас не 

прай шлі лю дзі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПАЙ СЦІ І ВЯР НУЦ ЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Жан чы нам прый шло ся лі та-

раль на ад біць гры зу на ў вя лі кай 

птуш кі, якая не ады хо дзі ла да лё ка 

пры спро бе пад са дзіць ва вё рач ку 

на хвою. Не жыць бы ўжо «хлоп-

чы ку», але ж ён тра піў да чул лі-

вых лю дзей. Па-пер шае, Ан та ні на 

Іль і ніч на звяр ну ла ся ў ве тэ ры нар-

ную клі ні ку, дзе атры ма ла па ра ды 

за гар нуць яго ў фут ра і да ваць 

спа чат ку толь кі ва ду з ін су лі на ва-

га шпры ца. Трэ ба ска заць, ма лое 

ачу ня ла хут ка. Ужо на на ступ ны 

дзень па ча ло ска каць па ква тэ ры. 

Тут жан чы на і за да ла ся пы тан нем: 

што з ім ра біць да лей?

Бы ла, між ін шым, дум ка пры ру-

чыць і па кі нуць жыць у хат ніх умо вах. Ад нак, 

як вы свет лі ла ся, та кі ўчы нак су пя рэ чыць 

за ка на даў ству. На чаль нік Го мель скай га-

рад ской і ра ён най ін спек цыі пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Аляк сандр ГО ЛУ БЕЎ ад зна чае, што 

лю бое ада бран не дзі кіх жы вёл з на ва кол ля 

не да пус ка ец ца:

— Ка лі так атры ма ла ся, што жы вё ла 

тра пі ла ў бя ду і лю дзі яе вы ра та ва лі, іс нуе 

рэг ла мент уза е ма дзе ян ня з ула да мі. Не-

аб ход на звяр нуц ца ў мяс цо вы вы ка наў чы 

ор ган ула ды, у на шым вы пад ку — гар вы-

кан кам. Спе цы яль ная ка мі сія вы яз джае на 

мес ца і дае за клю чэн не. Ка лі жы вё ла ў нар-

маль ным ста не — да ём рэ ка мен да цыі: ку ды 

вы пус ціць у пры ро ду. Трэ ба па мя таць, што, 

ка лі мы за бі ра ем з дзі кай пры ро ды жы вё лу, 

ня хай з па чуц ця мі ла сэр нас ці, мы ро бім ёй 

мядз ве джую па слу гу. Пас ля та го, як жы вё-

ла пра вя дзе ў хат ніх умо вах па ру тыд няў, 

вы пус каць яе ў дзі кую пры ро ду — усё роў-

на, што за біць. На ват ка лі пту ша ня вы па ла 

з гняз да, яго вы ха дзі лі лю дзі і вы ра шы лі 

вы пус ціць, шан цаў ма ла, што яно пры жы-

вец ца ў пры ро дзе.

Да рэ чы, вы ра та валь ні цы ва вё рач кі Аляк-

сандр Го лу беў па ра іў звяр нуц ца ў га рад ское 

ма ла дзёж нае гра мад скае аб' яд нан не па 

ахо ве жы вёл «Да бры ня». Яго прад стаў ні ца 

Ма ры на Сту пін ская ад гук ну ла ся на прось бу 

ўлад ка ваць да лей шы лёс звяр ка ім гнен на і 

са ма пры еха ла па жы вё лін ку.

— Між ін шым, ула ды мо гуць і штраф на-

клас ці за не за кон нае ада бран не жы вё лы з 

дзі кай пры ро ды. Каб звя рок лепш адап та-

ваў ся, яго не трэ ба пры ву чаць да рук. Мы 

яго раз мес цім у валь ер, дзе за бяс пе чым 

мі ні мум ста сун каў: прый шоў-пры браў-па-

кар міў і ўсё. Нель га браць у ру кі, нель га 

на ват раз маў ляць. Па куль трэ ба, каб ва вер-

ча ня на ву чы ла ся доб ра ес ці ды пад рас ло. 

Яму ка ля двух ме ся цаў, а вы пус каць бу дзем 

пры клад на ў тры.

Ва вёр кі доб ра адап ту юц ца, таму іх не 

трэ ба спе цы яль на на ву чаць жыц цю ў пры-

ро дзе. Вы пус каць звяр ка ва лан цё ры пла ну-

юць у кан цы чэр ве ня — у мес цы, дзе вод-

зяц ца та кія ж жы вё лы.

— Ёсць ва вёр кі, якія на пра ця гу мно гіх 

па ка лен няў раз вод зяц ца ў ня во лі, — рас каз-

вае Ма ры на. — Яны адап та ва ныя да жыц ця 

з ча ла ве кам: як ха мя кі, мар скія свін кі, хат нія 

па цу кі і ін шыя. Нар маль ны за вод чык вя дзе 

ад бор па ла яль нас ці да ча ла ве ка. Тых, хто 

не адап ту ец ца, не вы ка рыс тоў ва юць у да-

лей шым раз вя дзен ні. Гэ та ро біц ца толь кі ў 

за рэ гіст ра ва ных гадавальніках. 

На ва вё рак, якіх пла ну ец ца тры-

маць у хат ніх умо вах, там да юц ца 

да ку мен ты.

Ма ры на рас каз вае, што да іх 

час цей пры но сяць траў ма ва ных 

пту шак, на якіх скла да ец ца акт 

пе ра да чы. З ім у ад па вед най ін-

спек цыі пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

рэ гіст ру ец ца жы вё ла ці птуш ка, 

якая тра пі ла ў бя ду і мае па трэ бу 

ў да па мо зе:

— У да ку мен це ўказ ва ец ца, што жы вё ла 

не мо жа быць вы пу шча на ў на ту раль нае 

ася род дзе з пры чы ны траў мы. Ка лі ў бус ла 

ня ма кры ла — як яго вы пус ціць? Ле тась 

у нас бы ло сем бус лоў, дзве са вы, дзве 

пус таль гі, кар шак і ін шыя птуш кі. З со ва-

мі вель мі цяж ка, бо са вя ня трэ ба ву чыць 

па ля ваць. Ка лі ма лую птуш ку не на ву чыць 

па ля ваць, яна па мрэ ад го ла ду. Тым больш 

іх нель га кар міць мя сам з кра мы, бо яны 

мо гуць за гі нуць.

На са мрэч, ню ан саў ва ўтры ман ні дзі кіх 

жы вёл вель мі мно га. І ін тэр нэт тут вам зу-

сім не ў да па мо гу. Са ма па гуг лі ла і знайшла 

шмат шкод ных па рад, якія не хо чац ца цы та-

ваць, каб не мно жыць. Ка лі ўжо так хо чац-

ца пры блі зіц ца да све ту дзі кіх, але руч ных 

жы вё лак, лепш за ўсё за зір нуць у Го мель скі 

цэнт раль ны парк, дзе ўста ля ва ны спе цы-

яль ныя дам кі са «ста лоў ка мі» для ва вё рак. 

Яны, лі чаць су пра цоў ні кі, тры ва ла ўвай шлі ў 

рэ естр мяс цо вых вы біт нас цяў. У пар ку спе-

цы я ліс ты на ліч ва юць паў та ры сот ні асо бін, 

якія сва ім з'яў лен нем на да рож ках і дрэ вах 

ня змен на вы клі ка юць за хап лен не ў да рос-

лых і дзя цей.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КА ЛІ ДА ВАС 
ПРЫЙ ШЛА 
ВА ВЁР КА

На гер бе Го ме ля, ка лі хто не ве дае, па важ на ля жыць рысь. 
Са му жы вё лу тут не па ба чыш, 
а вось ва вёр кі даў но ста лі не афі цый ным сім ва лам 
го ра да над Со жам. Яны зграй ка мі ска чуць 
не толь кі ў цэнт раль ным пар ку, 
але і даў но асво і лі хва ё выя дрэ вы, якія рас туць у ін шых мес цах. 
Пен сі я нер ка Ан та ні на Ге ра ва гу ля ла з сяб роў кай 
ка ля ад ной з вай ско вых час цей на ўскра і не, 
ка лі па ба чы ла на зям лі ма лень ка га ру до га звяр ка без пры том нас ці, 
на жыц цё яко га ра бі ла за мах вя лі кая ва ро на.

Фо
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