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— Най леп шыя якас ці ў жан-

чы ны...

— Шчы рыя во чы, га ра чае 

сэр ца і ўза ем насць у ста сун-

ках.

— Ка жуць, што жан чы на — 

гэ та за гад ка...

— Так, і за да ча муж чы ны 

ўсё жыц цё яе раз гад ваць. На-

пэў на, гэ та маг чы ма, але, ка лі 

ўжо раз га даў, не трэ ба гэ та га 

па каз ваць. (Усмі ха ец ца.)

— Што ні ў якім ра зе нель га 

ка заць жан чы не?

— Хлус ню. Не трэ ба пад ман-

ваць, бо страч ва ец ца да вер і па-

ва га, а ме на ві та яны — за лог 

шчас лі вых ад но сін.

— Доб рая жон ка — якая?

— Тая, што заў сё ды ця бе 

ча кае, ка хан не якой ты заўж-

ды ад чу ва еш, з ёю та бе доб ра 

і хо ра ша. І яна смач на га туе. 

(Усмі ха ец ца.) Хоць у наш час я 

не лі чу, што мес ца жан чы ны на 

кух ні. Ка лі праз ней кія пры чы-

ны ка ха ная не мо жа ці не хо ча 

га та ваць, ці прос та ста мі ла ся, 

я сам усё зраб лю. Гэ та мне не 

за мі нае, ка ро на не па дае. І ка лі 

трэ ба ў ха це пры браць, ні чо га 

дзіў на га ў гэ тым не ба чу. А вось 

ад пра са ваць шта ны са бе мо жа 

толь кі муж чы на, та му гэ тым зай-

ма ю ся вы ключ на аса біс та.

— Ка лі б жан чы ны бы лі 

му зыч ным ін стру мен там, то 

якім?

— Са мым дас ка на лым — го-

ла сам. Го лас мо жа вы ка заць 

сум, ра дасць, не па срэд насць ці 

ней кія тры во гі. Та кі роз ны, уні-

вер саль ны, ён ад люст роў вае са-

мыя раз на стай ныя па чуц ці. Як і 

на шы жан чы ны.

— Вы пра цу е це ў ка лек-

ты ве, боль шую част ку яко га 

скла да юць жан чы ны. Ці ўзні-

ка юць у су вя зі з гэ тым якія-не-

будзь асаб лі вас ці ў ра бо це?

— Уз ні ка юць. Пры ем на пра-

ца ваць. (Усмі ха ец ца.) Мая ка ха-

ная Воль га Ла дуць ка так са ма 

спя вае ў на шым ка лек ты ве.

— Гэ та на тхняе?

— На пэў на, гэ та больш яд нае 

нас і ўзмац няе на ша ка хан не. 

У па езд ках мы ра зам. Ёй ня ма 

хва ля ван няў, дзе я і чым за ня-

ты, ды і што тут ка заць, ня ма 

пры чын для рэў нас ці. Яна — мая 

падт рым ка, бо я кі раў нік, і бы ва-

юць мо ман ты, ка лі мне на бход на 

да па мо га бліз ка га ча ла ве ка.

— Як па-ва ша му, коль кі 

жы ве ка хан не?

— Па куль жы ве ча ла век. 

Гэ та па чуц цё на ра джа ец ца, 

рас це, вы спя вае, дае ней кі 

плён — і кож ны этап па-свой-

му цу доў ны. Спа чат ку ча ла-

век па ві нен прай сці ста дыю 

ру жо вых аку ля раў, якая ўзні-

кае пры зна ём стве, і за ка хац-

ца ў ду шу, не кра на ю чы це ла. 

Гэ та вя лі кая спра ва, бо пры-

го жае це ла па лю біць лёг ка, 

але яно змен лі вае: па куль мы 

ма ла дыя, усе пры го жыя. Ка лі 

ча ла век па ка хаў ду шу, гэ та 

па чуц цё мож на пра нес ці праз 

усё жыц цё. Та му так ра дас на 

ба чыць ба буль і дзя дуль, якія 

пра гуль ва юц ца па ву лі цах, хо-

дзяць у ка вяр ні і па да рож ні ча-

юць ра зам.

— Але ча сам ка хан не зні-

кае ці мы ад да ём яго ін ша му 

ча ла ве ку...

— Так, ча ла век заў сё ды шу-

кае. Доб ра, ка лі ён зна хо дзіць 

сваю па ла він ку ад ра зу і ўсё 

атрым лі ва ец ца. А бы вае та кое, 

што лю дзі ра зам шмат га доў, і 

ў ней кі мо мант ра зу ме юць, што 

не па ды хо дзяць ад но ад на му. 

Ці не ка то рыя прос та жы вуць 

по бач, без ка хан ня, «дзе ля дзя-

цей». Ка лі дзе ці вы рас туць, яны 

не ацэ няць гэ та га. Каб не жыць 

з бо лем што дзень, лепш ска-

заць «пра бач» і ад пус ціць.

— Як ста ві це ся да рэў нас-

ці?

— Шмат чы таў пра гэ та і 

шмат раз ва жаў. На пэў на, у ней-

кай сту пе ні рэў насць мае пра ва 

быць. Бо та ды парт нёр бу дзе 

ад чу ваць, што за яго нех та хва-

лю ец ца, пе ра жы вае. А ка лі ча-

ла век не раў нуе, мож на ска заць, 

што яму ўсё роў на. Ці гэ та ўжо 

та кі да вер і ўпэў не насць. Але, 

як спя ваў Вы соц кі: «Не люб лю 

ўпэў не нас ці сы тай».

— Як жан чы не да ве дац ца, 

што муж чы на са праў ды за ка-

ха ны ў яе?

— На мой по гляд, ка хан не — 

гэ та перш-на перш кло пат пра 

ча ла ве ка. Ка лі муж чы на ка хае 

жан чы ну, ён бу дзе хва ля вац ца, 

каб ёй бы ло доб ра і ўтуль на. І не 

толь кі ў квет ка ва-цу ке рач ны пе-

ры яд, а на пра ця гу ўся го жыц ця. 

Гэ та на ват глы бей... Ка хан не — 

сён ня гэ та сло ва, на жаль, мае 

па вяр хоў ны сэнс. Лю дзі су стра-

ка юц ца і — што тут ха ваць — 

ад ра зу ра зам жы вуць. Па жы-

лі — доб ра ка лі год! — «мы не 

па ды хо дзім ад но ад на му». Гэ та 

ўсё так лёг ка. Ча ла век, быц цам 

ма ты лёк, лё тае з кве тач кі на 

кве тач ку. Пры гэ тым страч ва-

ец ца ней кі глы бо кі сэнс жыц ця, 

уз ні кае звы чай ны спар тыў ны ін-

та рэс, пра га да ней ка га па раў-

на ння парт нё раў. А са праўд нае 

ка хан не — гэ та кло пат, па ва га, 

да вер.

— Ці ёсць ры сы, па якіх 

мож на вы зна чыць, што муж-

чы на па ды хо дзіць для сур' ёз-

ных ста сун каў?

— Вы ха ван не муж чы ны 

пра яў ля ец ца ад ра зу. Так са ма 

бач на, куль тур ны, пры стой ны 

ён ці не вель мі. Тое, як хло пец 

ста віц ца да сва ёй ма ці, ад ра зу 

ад люст роў вае, як ён бу дзе ста-

віц ца да сва ёй жон кі. Гэ та за-

кла дзе на з дзя цін ства. Ка лі ён 

не па ва жае сваю ма ці, не трэ ба 

ду маць, што ён бу дзе па ва жаць 

ін шых жан чын. Мо жа, толь кі на-

па чат ку, а по тым — «ве дай сваё 

мес ца» ды і ўсё.

— Што та кое быць жан чы-

най?

— Жан чы на — гэ та су свет, 

кос мас, глы бі ня. І без умоў на, 

та кая жан чы на, якая са ма гэ-

та ра зу мее і пра віль на ся бе па-

дае, за слу гоў вае вя лі кай па ва гі. 

З та кой ці ка ва. На пэў на, жан-

чы най быць цяж ка, гэ та вя лі-

кая пра ца. Сён ня мно гія хо чуць 

быць на ўзроў ні з муж чы на мі, 

што мае пра ва быць. Толь кі ў іх 

страч ва ец ца ней кая жа ноц касць 

і пя шчо та...

— Ка хан не — гэ та ка лі...

— Адзін без ад наго не мож а 

іс на ваць і дня.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Фо та з ар хі ва 

Але ся Свір ска га.

Да док та ра — 
без са рам лі вас ці 
і бар' е раў

У клі ніч ным ра дзіль ным до ме Мін-

скай воб лас ці з'я ві ла ся гі не ка ла гіч-

нае крэс ла, адап та ва нае пад па трэ бы 

жан чын з ін ва лід нас цю. Так у Бе ла ру-

сі стар та ваў пра ект па па ляп шэн ні па-

слуг па пад тры ман ні рэ пра дук тыў на-

га зда роўя лю дзей з асаб лі вас ця мі.

Аб ста ля ван не за куп ля ец ца ў ме жах 

су мес най іні цы я ты вы Фон ду ААН у га лі не 

на ро да на сель ніц тва і сет кі Гла баль на га да-

га во ра ААН у Бе ла ру сі, офі сам яко га з'яў ля-

ец ца мяс цо вы са цы яль ны фонд «Доб ра».

— Пра ект да па мо жа атрым лі ваць ме-

ды цын скія па слу гі не толь кі жан чы нам з ін-

ва лід нас цю, але і тым, хто атры маў траў му 

ці па ста не зда роўя не мо жа ска рыс тац ца 

звы чай ным гі не ка ла гіч ным крэс лам, — 

ка жа ды рэк тар мяс цо ва га са цы яль на га 

фон ду «Доб ра», ды рэк тар сет кі Гла-

баль на га да га во ра ААН у Бе ла ру сі Аляк-

сандр СКРА БОЎ СКІ. — Гэ та пер шы крок у 

вя лі кім пра ек це і прык лад уза е ма дзе ян ня 

біз не су, дзяр жа вы і між на род ных і ла каль-

ных не ка мер цый ных ар га ні за цый.

— Без та ко га крэс ла да во дзі ла ся ад-

чу ваць вя лі кія скла да нас ці. На прык лад, 

пра сіць ка гось ці пад няць ці зняць з крэс-

ла пад час на вед ван ня ўра ча. Па зра зу-

ме лых пры чы нах гэ та вы клі кае дыс кам-

форт, — тлу ма чыць Міс све ту — 2017 на 

ін ва лід най ка ляс цы Аляк санд ра ЧЫ ЧЫ-

КА ВА. — Но вае аб ста ля ван не дасць маг-

чы масць жан чы нам з ін ва лід нас цю без са-

рам лі вас ці на вед ваць док та ра. Да сяг нен не 

без бар' ер на га ася род дзя — важ ны крок на 

шля ху раз віц ця лю бо га гра мад ства.

Су час ныя гі не ка ла гіч ныя крэс лы, якія 

да зва ля юць атрым лі ваць якас ную ме ды-

цын скую да па мо гу ў тым лі ку і лю дзям з 

ін ва лід нас цю, з ча сам бу дуць уста ноў ле ны 

і ў ін шых клі ні ках — спа чат ку аб лас ных, а 

за тым і ра ён ных.

У рад дом — 
з «пла нам ро даў»
Для ча го скла да ец ца гэ ты да ку мент?

Са цы яль ны пра ект «Ра дзі ны» за пус-

кае но вую іні цы я ты ву для ця жар-

ных — «План ро даў» па вы шае ўпэў-

не насць у атры ман ні ста ноў ча га во-

пы ту ў ро дах!» На рэ сур се planrodov.

radzіny.by мож на знай сці ўсю не аб-

ход ную ін фар ма цыю: свае пра вы ў 

ро дах, шаб ло ны афі цый ных да ку-

мен таў у ра дзіль ны дом, па этап ныя 

кро кі ўза е ма дзе ян ня з мед пер са на-

лам, ад ка зы экс пер таў на рас паў сю-

джа ныя пы тан ні, рэ аль ныя гіс то рыі 

бе ла ру сак.

Па вод ле рэ ка мен да цый Су свет най ар-

га ні за цыі ахо вы зда роўя, каб атры маць 

ста ноў чы во пыт у ро дах, пад час па ступ-

лен ня ў ра дзіль ны дом ця жар ным па жа-

да на мець «план ро даў» у аб мен най карт-

цы, які за га дзя скла дзе ны і аб мер ка ва ны 

з па цы ент кай.

«План ро даў» — гэ та спро шча ная наз ва 

афі цый най «За явы аб улі ку пра воў і ін та-

рэ саў у пра вя дзен ні ро даў у ра дзіль ным 

до ме». Гэ ты да ку мент жан чы на скла дае 

для най леп шай ар га ні за цыі ро даў ва ўста-

но ве ахо вы зда роўя. Ён да зва ляе ўзгад ніць 

пра вы, па трэ бы і ін та рэ сы жан чы ны ў за-

ка на даў ча аб грун та ва най фор ме, па вы сіць 

уз ро вень ад каз нас ці жан чын, на ла дзіць 

ка му ні ка цыю з ме ды цын скі мі ра бот ні ка-

мі. Та кім чы нам, «план ро даў» — цал кам 

ле гі тым ны да ку мент, яго мо жа на пі саць і 

ўзгад ніць лю бая жан чы на, якой праг на зу-

юц ца ня ўсклад не ныя ро ды.

Трэ ба ад зна чыць, што «план ро даў» ужо 

вы ка рыс тоў ва юць бе ла рус кія жан чы ны і 

ў на шай кра і не, і пад час ро даў за мя жой. 

Ка рыс таль ні кі рэ сур су змо гуць уба чыць 

рэ аль ныя гіс то рыі ма ці, ма ці-аку шэ рак, гі-

не ко ла гаў, ад ва ка таў, доў лаў і ін шых.

За да ча гэ тай іні цы я ты вы — рас ка заць, 

што іс нуе эфек тыў ны спо саб ар га ні за ваць 

для ся бе, ма лы ша і мед ра бот ні каў ро ды ў 

ра дзіль ным до ме най больш пры дат ным 

для кож най жан чы ны спо са бам.

Але на КРА ВЕЦ.

Дру ку ец ца ў «Але сі»Дру ку ец ца ў «Але сі»

На род ны ама тар скі ан самбль «Вер бі ца» 
быў ство ра ны ў 1979 го дзе. У яго рэ пер-
туа  ры — аў тэн тыч ны фальк лор і су час ныя 
апра цоў кі, аб ра да выя і лі рыч ныя пес ні 
роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Ары ен та цыя 
на за ха ван не іх пер ша род на га гу чан ня і 
сты лю вы ка нан ня, імк нен не збе раг чы на-
род ныя тра ды цыі, аб ра ды, тан цы і мо ву 
бе ла рус ка га на ро да — га лоў нае твор чае 
крэ да ка лек ты ву. Акра мя спеў най гру пы, 
у «Вер бі цы» ёсць тан цо ры і му зы кі (гар мо-
нік, цым ба лы, скрып ка, кант ра бас).

— У ін тэр в'ю вы не раз ка за лі, што ў кож-

най пес ні ёсць гіс та рыч ны код. Та му ці ка ва 

да ве дац ца: які мі паў ста юць бе ла рус кія жан-

чы ны ў на шых пес нях?

— Ве да е це, амаль усе на шы пес ні пра ка-

хан не. І ёсць шмат пра цяж кую жа но чую до лю. 

Але лёг кай быць не маг ло: трэ ба бы ло пра ца-

ваць, га да ваць дзя цей ды гнуць спі ну ў по лі. Не 

ска заць, што ў муж чын до ля бы ла ляг чэй шая: 

яны так са ма шмат пра ца ва лі і час та ва я ва лі. 

Коль кі ёсць рэ круц кіх і сал дац кіх пе сень! Але 

лю дзі зна хо дзі лі час на вя чор кі і су стрэ чы, тан цы 

і спеў кі. Да рэ чы, тан цы бы лі вель мі ці ка выя, яны 

вы хоў ва лі ма ла дых. На прык лад, пер шы та нец 

на вя чор ках яшчэ з ча соў ВКЛ да зва ляў юна ку 

да кра нац ца толь кі да лок ця дзяў чы ны. Та нец 

гэ ты вель мі прос ты. Лю дзі ста но вяц ца ў ко ла, 

за ру кі не бя руц ца. Спа чат ку ідуць плаў ныя ру хі 

і пад ско кі. А по тым яны па кру гу бя руць ад но ад-

на го за ло каць. Хлоп цы — ле вую ру ку за спі ну, а 

пра вай ру кой кра на юць ло каць дзяў чы ны. Гэ та 

та нец, ка лі ўсе пры гля да юц ца ад но да ад на го. 

Бо лю дзі збі ра лі ся з не каль кіх вё сак, на вош та ж 

яшчэ бы лі гэ тыя тан цы? Гэ та су стрэ ча не толь-

кі, каб ба віць час, але і каб хло пец абі раў са бе 

дзяў чы ну. Дру гі та нец, на прык лад, «Млын», быў 

та кі: вы бі ра лі са бе па ру, але яшчэ не ве да лі ад но 

ад на го. Ста на ві лі ся ў ко ла, чар гу ю чы ся: хло пец-

дзяў чы на, хло пец-дзяў чы на. Пра выя ру кі ў цэнтр 

ко ла, і іш лі па кру зе, тры воп лес кі ў да ло ні — і ў 

ін шы бок. А пас ля ўжо іш ла по леч ка, та ды хло пец 

мог узяць дзяў чы ну за та лію, па тан ца ваць, і пры 

гэ тым пад час тан ца маг лі трош кі па раз маў ляць. 

По тым зноў ста на ві лі ся ў ко ла, іш лі ў адзін бок, 

у дру гі — зноў поль ка. Але кож ны раз мо ладзь 

мя ня ла парт нё раў — так яны зна ё мі лі ся. Да лей 

та нец — па дэс пань. Асаб лі васць яго ў тым, што 

дзяў чы на ста іць спі най і тры мае ру ку ўвер се, 

да лон ню да не ба. Тут мож на па гля дзець, які ў яе 

стан, на коль кі пры го жая по стаць і як яна па ня се 

ка ро мыс лы з вёд ра мі. (Смя ец ца.) Гэ та і гу мар, 

і ўсур' ёз, бо праз тан цы ма ла дыя лю дзі пры гля-

да лі ся. Да рэ чы, та ды та ко га не бы ло, што лю дзі 

па жа ні лі ся, па жы лі ней кі час і ра зы хо дзі лі ся. Яны 

сур' ёз на ста ві лі ся да та го, ка го са бе вы бі ра юць. 

Як дзяў чы на спя вае, як тан чыць, як смя ец ца... 

та кая яна бу дзе і ў жыц ці. Тое ж да ты чыц ца і 

хлоп цаў. Ка лі ён у тан цы «ла паць», то і бу дзе 

«лап цем» па жыц ці. Дзяў ча ты ж так са ма вы бі-

ра лі жа ні хоў. Для муж чын бы лі сі ла выя тан цы, 

якія пра во дзі лі ся, па куль дзяў ча ты ад па чы ва лі. 

На прык лад, та нец-гуль ня «Па тэль ня». З муж чын-

скіх па ясоў на зям лі вы клад ва ла ся ко ла. Хлоп цы 

бра лі ся за ру кі, і, ка лі вя ду чы ска жа «га ра чая 

па тэль ня», кож ны па ві нен па спра ба ваць адзін 

ад на го за піх нуць у ко ла, а сам за стац ца па-за 

яго ме жа мі. Тыя, хто тра піў у ко ла, вы бы ва юць. 

Вя ду чы блы тае: «Га ра чы... па ца лу нак»,— хлоп-

цы ідуць па кру зе і ні чо га не ро бяць. «Га ра чае... 

на двор'е», — так са ма. Ка лі ён ска жа «га ра чая 

па тэль ня», муж чы ны аказ ва лі ся ў ко ле, і так аж 

па куль не за ста нец ца адзін, са мы моц ны і са мы 

спрыт ны. Ці гуль ня «Яшчур», якая пра во дзі ла-

ся на Ку пал ле. Бра ла ся та кая доў гая жэрд ка, 

якая па бы ва ла ў ку паль скім вог ні шчы, і вось ёй 

хло пец кру ціў па кру зе, што бы ло, да рэ чы, не-

бяс печ на. А ас тат нія па він ны бы лі пе ра скок ваць, 

бо, ка лі не пе ра ско чыш, атры ма еш га ра чай га ла-

веш кай па на гах. Та кім чы нам вы яў ляў ся спрыт. 

Мно гае ў тыя ча сы бы ло ра зум ным і пра віль ным. 

Мы, на жаль, ады шлі ад гэ та га. Ін шыя куль ту ры 

ні шчаць наш код, што за кла дзе ны ў кры ві прод-

ка мі. Шка да — мы свай го не бе ра жом і на ват, 

на жаль, цу ра ем ся.

Алесь СВІР СКІ: «ПРЫ ГО ЖАЕ ЦЕ ЛА 
ПА ЛЮ БІЦЬ ЛЁГ КА, ПА ЛЮ БІЦЬ ЛЁГ КА, 

АЛЕ Ж ЯД НАЕ ДУ ША»АЛЕ Ж ЯД НАЕ ДУ ША»

КА ЛІ ХЛО ПЕЦ У ТАН ЦЫ «ЛА ПАЦЬ», БУ ДЗЕ «ЛАП ЦЕМ» ПА ЖЫЦ ЦІ

МЫ ве да ем, як вы гля дае су час ная бе ла рус ка, а якой яна 

бы ла ў ста ра жыт на сці? Які мі бы лі ста сун кі па між людзь-

мі, ці шмат мы ў гэ тым стра ці лі? Што мо жа рас ка заць пра жан-

чы ну пес ня і та нец? Чым ад мет ная доб рая жон ка? Пра гэ та 

сён ня раз ва жае му зы кант Алесь СВІР СКІ, мас тац кі кі раў нік 

бе ла рус ка га на род на га фальк лор на га ан самб ля «Вер бі ца» 

Па ла ца куль ту ры Мінск ага аў та ма біль на га за во да.


