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Ан ты ка фэ — гэ та тып гра-

мад скай уста но вы, дзе мож-

на раз маў ляць, ма ля ваць, 

неш та аб мяр коў ваць, прос-

та піць чай ці ка ву ў доб рай 

кам па ніі. «У на ша ан ты ка фэ 

мож на пры но сіць з са бой 

па час тун кі і за каз ваць толь-

кі на поі, — га во рыць Але на 

Ма ры ге роў ская. — Пры чым 

мож на атры маць бяс плат-

на — аплач ва ец ца час, які на-

вед валь ні кі пра вод зяць тут».

Ан ты ка фэ за раз вель мі 

мод ныя ся род мо ла дзі. Але, 

маг чы ма, што і лю дзі ва 

ўзрос це змо гуць аца ніць та кі 

фар мат. Тут хо чуць ства рыць 

асаб лі вую ат мас фе ру. Пла ну-

ец ца, што бу дуць ад бы вац ца 

су стрэ чы з ці ка вы мі людзь-

мі, лек цыі, май стар-кла сы. 

І, што важ на, іні цы я ваць і ар-

га ні зоў ваць іх бу дуць не су-

пра цоў ні кі цэнт ра, а ак ты віс-

ты з лі ку па жы лых лю дзей. 

«Яны мо гуць прый сці сю ды, 

каб неш та аб мер ка ваць, у 

тым лі ку свае іні цы я ты вы, а 

мы мо жам да па маг чы ім іх 

здзейс ніць», — ка жа на ша 

су раз моў ні ца.

«Прый шла сю ды, та му 

што тут ад бы ва юц ца ці ка-

выя па дзеі, — усмі ха ец ца 

ад на з на вед валь ніц ан ты-

ка фэ Воль га ША ТЫ КА. — 

Я бы ла і на ад крыц ці Цэнт ра 

ак тыў на га даў га лец ця. Мне 

вель мі спа да баў ся пра ект 

«Рэ аль ны ўзрост», пра які да-

ве да ла ся ме на ві та тут. За раз 

я — удзель ні ца гэ та га пра ек-

та і на ват вый шла на под ыум 

як ма дэль — упер шы ню ў 

свае 69 га доў. Асноў ная яго 

мэ та — змя ніць ус пры ман не 

гра мад ствам лю дзей пас ля 

60 га доў. А ня даў на я ўба чы ла 

ў «Фэй сбу ку» па ве дам лен не 

пра тое, што тут ад кры ва ец ца 

ан ты ка фэ, і па ду ма ла: о, гэ та 

ці ка ва! Та му я тут».

Яшчэ адзін на вед валь нік, 

ад на го дак Воль гі Ша ты кі, 

вы со кі, пад цяг ну ты Мі ха іл 

ЗАР ЖЫЦ КІ, мож на ска заць, 

ча ла век вя до мы. У мі ну лым 

го дзе ён стаў удзель ні кам 

тэ ле ві зій най пе ра да чы «Ура-

чэб ныя та ям ні цы плюс», якую 

вя дзе док тар Ця рэ шчан ка. 

Мі ха і ла Ры го ра ві ча за пра сі-

лі на эфір пас ля та го, як ён, 

бы лы бу даў нік, за ха піў ся вы-

печ кай тар тоў, — і не прос та 

тар тоў, а з роз ны мі не звы чай-

ны мі ўпры га жэн ня мі. Сён ня 

Мі ха іл Ры го ра віч пры нёс з 

са бой аль бом са ста ры мі фо-

та здым ка мі. «Ка лі я па тэ ле-

фа на ваў сю ды, мне ска за лі, 

што тут, у ан ты ка фэ, прой дзе 

лек цыя «Ра да слоў ная кні га» 

і бу дзе пра ца з ар хіў най фа-

та гра фі яй і вус най гіс то ры яй 

сям'і, — ка жа ён. — Гэ та ўсё 

спат рэ біц ца мне пры скла дан-

ні свай го ра да во ду, я вель-

мі ха чу ім ця пер за няц ца». 

«...Вось, гля дзі це, — Мі ха іл 

Ры го ра віч гар тае фо та аль бом 

і па каз вае па жоў клыя ад ча-

су фо та здым кі, якія ста лі ўжо 

рэ лік ві яй, — гэ та мае дзя ду ля 

з ба бу ляй, гэ та — пра дзед з 

пра ба буляй...» Са здым каў 

гля дзяць на нас пры го жыя, 

ад кры тыя ма ла дыя тва ры 

ста га до вай даў ні ны, у шы ро-

ка рас плю шча ных ва чах — 

пра га да жыц ця... «А гэ та — 

мой баць ка, — па каз вае наш 

су раз моў нік на двух га до вае 

ма лое. Вы гляд у яго сур' ёз ны 

і кра наль ны ад на ча со ва...

На тал ля ХА ЗЯ Е ВА прый-

шла сю ды ра зам з сяб роў кай, 

якая пры еха ла да яе ў гос ці 

з Ра сіі. «Мя не за ці ка ві ла су-

стрэ ча з цу доў най жан чы най 

Ма ры яй Міц ке віч, унуч кай на-

ша га вя лі ка га пісь мен ні ка Ян-

кі Маў ра, — ка жа На тал ля. — 

Я са ма ак ты віст ка, уз на чаль-

ваю га рад скую гра мад скую 

ар га ні за цыю «Су пра цоў ніц-

тва дзе ла вых і твор чых жан-

чын». Нам ужо 18 га доў, і 

на шы ак тыў ныя ўдзель ні цы 

на блі жа юц ца да та го ўзрос-

ту, ка лі, як ка жуць, шмат хто 

ся дзіць на ла вач ках...». «Але 

толь кі не тыя, хто ўва хо дзіць у 

на шу ар га ні за цыю! — го ра ча 

да дае На тал ля. — Та му мне 

ці ка ва бы ло сю ды прый сці 

і па зна ё міц ца з но вы мі ідэ я мі 

для па жы лых лю дзей. Я і са-

ма згод ная пра вес ці тут шэ раг 

май стар-кла саў, па дзя ліц ца 

сва і мі ўмен ня мі і до све дам. 

Ха чу, на прык лад, вес ці гур ток 

ус ход няй ды халь най гім нас ты-

кі. Спа лу чэн не гар ма ніч ных 

ру хаў і ды хан ня — гэ та вель-

мі важ на для лю дзей за ла то га 

ве ку...»

А Жан ну ЯБ ЛОН СКУЮ, 

бы ло га вя ду ча га ін жы не ра на-

ву ко ва-тэх ніч най ін фар ма цыі, 

а ця пер слу хач ку Уні вер сі тэ-

та трэ ця га ўзрос ту, за пра сі ла 

сю ды ка ле га, ра зам з якой 

Жан на Ула дзі мі ра ўна вы ву-

чае жур на ліс ты ку. «Я спа чат-

ку кры ху ва га ла ся: су бо та ж, 

на да чу трэ ба, — усмі ха ец ца 

яна. — Але, ка лі па зна ё мі ла ся 

з пра гра май, су мнен ні знік лі. Я 

біб лі я філ ка, у мя не до ма звыш 

трох ты сяч кніг. І ў дзя цін стве 

я вель мі лю бі ла Ян ку Маў ра, 

та му, ка лі да ве да ла ся, што тут 

бу дзе вы сту паць яго ўнуч ка, 

не змаг ла ўста яць». А яшчэ 

Жан на Ула дзі мі ра ўна вель мі 

за ці ка ві ла ся тэ ма тыч най эк-

скур сі яй «Па да рож жа ў ча се», 

якую ар га ні за та ры па абя ца лі 

пра вес ці. І са праў ды, да цэнт 

БНТУ Га лі на ЗА ЛЕС КАЯ на 

не вя лі кай пе ша ход най эк скур-

сіі па ка за ла на вед валь ні кам 

ан ты ка фэ, дзе быў Ка зан скі 

са бор, ад яко га ця пер за стаў-

ся адзін ка мень, дзе зна хо дзі-

ла ся ў ча сы апош няй вай ны 

яў рэй скае ге та, і яшчэ шмат 

роз ных дро бя зяў, пра якія на-

ват не ўсе ста ліч ныя ста ра жы-

лы ве да юць.

«Дом на Мяс ні ко ва, 76 — 

бу ды нак па чат ку ХХ ста год-

дзя. Тут ка лісь ці бы ла жа но чая 

яў рэй ская гім на зія, тут жыў 

Ян ка Маўр, 135-год дзе яко га 

бы ло гэ ты мі дня мі... — ка жа 

Але на Ма ры ге роў ская. — Для 

нас бы ло пэў най не ча ка нас-

цю, ка лі мы да ве да лі ся, што 

Цэнтр ак тыў на га даў га лец ця 

зна хо дзіц ца ў та кім гіс та рыч-

ным мес цы. І мы хо чам уз на-

віць гіс то рыю гэ та га бу дын ка 

і га ра джан. Пры гэ тым мы не 

бу дзем зай мац ца да дат ко вай 

аду ка цы яй для да рос лых або 

прос та за баў ляць іх. Мы хо-

чам за ха піць і да лу чыць па-

жы лых лю дзей, за вес ці іх 

«ма тор чык», каб яны зноў 

па ве ры лі ў свае сі лы.

Свят ла на БУСЬ КО.

«МА ТОР ЧЫК» ДЛЯ БА БУ ЛІ
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— Гэ та тэ ма з'я ві ла ся пад час 

на ву чаль на га се мі на ра ў каст рыч-

ні ку, якім мы па чы на лі но вы се зон. 

Мы за да ва лі ся пы тан ня мі: які мі 

нас ба чаць за меж ні кі, як мы бу-

дзем вы гля даць на ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях? — рас каз вае ды рэк тар 

На цы я наль на га цэнт ра мас тац-

кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі 

На дзея ВА СІЛЬ ЧАН КА.

Ад мет насць ця пе раш ня га кон-

кур су — больш цес нае су пра цоў-

ніц тва з ай чын ны мі прад пры ем ства-

мі. «У мі ну лым го дзе наш ды зай нер 

атры ма ла ста жы роў ку на фаб ры цы 

«Сві та нак». Улет ку яе ка лек цыя ўжо 

па сту піць ва ўсе кра мы кра і ны. 

Мы вель мі за да во ле ны гэ тым 

вы ні кам, — дзе ліц ца На дзея 

Ва сіль чан ка. — Збі ра ем ся пра-

цяг нуць прак ты ку на вед ван ня 

прад пры ем стваў і зна ём ства з 

бе ла рус кі мі мар ка мі».

Воб ра зы, пры ду ма ныя сё-

ле та ма ла ды мі твор ца мі, вель-

мі раз на стай ныя.

— Тэ му спор ту ды зай не ры 

прад ста ві лі ў на цы я наль ным 

сты лі, але з вы ка ры стан нем 

су час ных кан струк цый. Ка лек-

цыі яр кія і ка ла рыт ныя, — ад-

зна чы ла ма дэль ер і стар шы-

ня жу ры кон кур су Свят ла на 

ГНЯ ДЗЁ НАК.

На прык лад, Ве ра РО МАЦ з 

Мінск ага дзяр жаў на га пра фе-

сій на-тэх ніч на га ка ле джа швей-

най вы твор час ці пад рых та ва ла 

дзі ця чую ка лек цыю «ПШЖ». 

Наз ва — гэ та аб рэ ві я ту ра Па-

рыж скай шко лы жаб ра коў.

— Мае воб ра зы за сна ва-

ныя на ра бо тах ура джэн ца 

Бе ла ру сі мас та ка Ха і ма Су-

ці на. Я вы ра шы ла, што яго 

бія гра фія — гэ та цу доў ная гіс-

то рыя, каб рас ка заць яе пры 

да па мо зе ма ёй твор час ці, — 

тлу ма чыць ідэю дзяў чы на. — 

Я ста ра юся не аб мя жоў ваць 

ся бе пэў ным сты лем, сва-

бод на пра ца ваць з фор ма мі і 

сі лу э там. Для мя не важ на пе-

ра даць на строй. Мас тац тва ж 

у тым, каб вы клі каць эмо цыі.

У бу ду чы ні Ве ра ха це ла б быць 

воль ным ды зай не рам. Ёй па да ба-

ец ца ўдзель ні чаць у твор чых кон-

кур сах. «Па доб ныя пра ек ты не па-

раў наль ныя з пя ці дзён кай на фаб-

ры цы», — за ўва жае дзяў чы на.

На ву чэн цы Ба ра на віц ка га 

дзяр жаў на га ка ле джа лёг кай 

пра мыс ло вас ці пры вез лі муж-

чын скую ка лек цыю «Ко мік сы».

— Я толь кі на пер шым кур се 

ву чу ся. Вя до ма, бы лі скла да нас ці 

з рас пра цоў кай кан струк цыі вы-

ра баў, вы клад чы кі да па ма га лі, — 

рас каз вае адзін з аў та раў Мі кі та 
СМЯ ЯН. — Да ства рэн ня ка лек цыі 

пад штурх нуў воб раз муж чын у Бе-

ла ру сі, якія адзя ва юц ца ў цём ныя 

ко ле ры. На ша адзен не толь кі з яр-

кай тка ні ны — зя лё най, чыр во най. 

Хо чам да ка заць, што не трэ ба ба-

яц ца на сіць та кія рэ чы.

Пя ці курс ні ца Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі мас тац тваў На-
дзея МА ЛА ФЕЙ на ле таш нім 

кон кур се ста ла най леп шай у на-

мі на цыі «Шко ла мо ды», дзе яна 

прад стаў ля ла аван гард ныя жа но-

чыя ўбо ры. Гэ тым ра зам дзяў чы на 

зноў зра бі ла стаў ку на аван гард:

— Мая ка лек цыя на зы ва ец ца 

«Ко ла». Кры ні цай на тхнен ня па-

слу жы ла бе ла рус кае свя та Ка ляд-

кі. Кож на га пер са на жа я ін тэр прэ-

та ва ла ў кас цю ме. Ма тэ ры я лы, 

якія вы ка рыс тоў ва ла, — гэ та па-

лі то выя тка ні ны, аў та ма біль ныя, 

кас цюм ныя, тры ка таж.

Ка му ж уда ло ся ска рыць жу ры 

ў гэ тым го дзе? Спа чат ку пра на мі-

на цыю «Шко ла мо ды». Най леп шую 

ка лек цыю для дзя цей прад ста ві ла 

Тац ця на Ру дак з Цэнт ра да дат ко вай 

аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі го ра да 

Кі раў ска, для пад лет каў — сту дэнт-

ка Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ-

міі мас тац тваў Аляк санд ра Лог ві-

на. Пер шае мес ца за рас пра цоў ку 

муж чын ска га адзен ня атры ма ла 

Да р'я Хіль ко (Мін скі дзяр жаў ны 

пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж швей-

най вы твор час ці), а за жа но чае — 

Ка ры на Га ні на (Ві цеб скі дзяр жаў ны 

тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт). У на мі на-

цыі «Май стар мо ды» пе ра мож цай 

ста ла мін чан ка Аляк санд ра Жук.

Пры зё раў ча ка юць ста жы роў кі ў 

Па ры жы і на ай чын ных фаб ры ках, 

удзел у кон кур се ма ла дых ды зай не-

раў «Рус кі сі лу эт», фес ты ва лі сла-

вян скай мо ды «Чыр во ная ніт ка».

Асоб ная на мі на цыя на «Млы не 

мо ды» — для фа то гра фаў. Сё ле-

та яны так са ма абы гры ва лі тэ му 

спор ту. На здым ках мож на ўба-

чыць бокс, бас кет бол, гім нас ты ку, 

фі гур нае ка тан не. У кадр трап ля лі 

і сла ву тас ці, па якіх мож на па знаць 

на шу кра і ну, — на прык лад за вод 

«Бе лАЗ». Най леп шай пры зна лі се-

рыю сту дэнт кі Мінск ага дзяр жаў-

на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та 

Лі за ве ты Ша ве кі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ка лек цыя «Под ых Ус хо ду» Ка ры ны Га ні най ста ла ад ной з най леп шых.

Под ыумПод ыум  

Унуч ка Ян кі Маў ра і Яку ба Ко ла са Ма рыя МІЦ КЕ ВІЧ 
рас каз вае пра сва іх зна ка мі тых ро дзі чаў.

У ква тэ ры з гэ тым бал кон чы кам па вул. Мяс ні ко ва, 76 
ка лісь ці жыў Ян ка Маўр.

КРА І НА СПОР ТУ І СТЫ ЛЮКРА І НА СПОР ТУ І СТЫ ЛЮ
Як Ка ляд кі і Ха ім Су цін на тхні лі ды зай не раў «Млы на мо ды»Як Ка ляд кі і Ха ім Су цін на тхні лі ды зай не раў «Млы на мо ды»

У фі на ле XXVІІ Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю-кон кур су 
мо ды і фо та прад ста ві лі 87 ка лек цый, рас пра ца ва ных 
сот няй аў та раў. Асноў ны лейт ма тыў гэ та га го да — 
«Сар дэч на за пра ша ем у Бе ла русь — кра і ну спор ту 
і крэ а ты ву».


