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Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  

КА ЗАЧ НЫ ДЖЭМ
Пад та кой наз вай у Мін ску 

прой дзе не звы чай ны фес ты валь для ўсёй сям'і

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Ці ка ва, што ў эпо ху, ка лі іс-
нуе та кая вя лі кая коль касць 
за баў, на столь ныя гуль ні не 

толь кі не страч ва юць сва ёй па пу-
ляр нас ці, але і што год на бі ра юць 
усё больш пры хіль ні каў ся род 
шмат лі кіх сем' яў і кам па ній сяб роў. 
І гэ та не вы пад ко ва.

На столь ныя гуль ні ма юць над-
та глы бо кія ка ра ні, каб быць вы-
цес не ны мі су час ны мі за ба ва мі: 
лі чыц ца, што пер шая на стол ка з'я-
ві ла ся яшчэ ў Ста ра жыт ным Егіп це 
5500 га доў та му. Гэ та гуль ня ша-
шач на га ты пу ме ла наз ву Се нет, 
і лі чы ла ся, што яе вы най шаў бог 
ве даў Тот.

Коль кі ж уся го з тых ча соў ча-
ла вец тва вы най шла на столь ных 
гуль няў, пад лі чыць, пэў на, не маг-
чы ма. Дак лад на вя до ма, што са-
мую вя лі кую ка лек цыю — бо лей 
за 20 ты сяч — на столь ных гуль няў 
са браў аме ры ка нец Кен Фа на роў. 
А, на прык лад, гуль ня «Го» да гэ та га 
ча су за ста ец ца адзі най гуль нёй, у 
якой кам п'ю тар не мо жа пе ра маг чы 
чэм пі ё наў на ама тар скім уз роў ні.

Што год на ры нак і ў на шы да мы 
пры хо дзяць усё но выя гуль ні, якія 
ста но вяц ца не прос та за ба ва мі. Мно-
гія з іх ву чаць нас ней кім ка рыс ным 
у рэ аль ным жыц ці на вы кам. Са мы 
яр кі прык лад та му — «Ма на по лія», 
якая па каз вае асно вы эка на міч най 
стра тэ гіі і да па ма гае ары ен та вац ца 
ў эка на міч най сфе ры жыц ця і з ро-
зу мам рас па ра джац ца ка пі та лам. 
Сім ва ліч на, што Чарльз Дэ роў вы-
пус ціў «Ма на по лію» ў ЗША ў 1935 
го дзе, ка лі шэ раг кра ін пе ра жы ва лі 
эка на міч ны кры зіс — Вя лі кую дэ-
прэ сію. А ўжо ў 1936-м «Ма на по лія» 
ста ла са май па пу ляр най гуль нёй у 
Аме ры цы.

Ак цёр На цы я наль на га ака дэ-
міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя М. Гор ка га Ула дзі мір Гло-

таў і яго жон ка ар тыст ка і рэ жы сёр 
дзі ця ча га тэ ат ра «Бу сы» Зла та са 
сва і мі доч ка мі Яс най і Ле тай вель мі 
час та ра зам ба вяць час за на столь-
ны мі гуль ня мі. «Гу ля ем ве ча ра мі, 
ка лі дождж, на прык лад, — ка жа 
Ула дзі мір. — Або ка лі ку дысь ці 
па е дзем, так са ма заў сё ды бя ром 
на стол кі з са бой». «За ле жыць ад 

умоў, але звы чай на гу ля ем мы па 
не каль кі пар тый, — да дае Зла та. — 
Гэ та ж не прос та па гу ля лі-ра зы шлі-
ся, заў сё ды ка му-не будзь хо чац ца 
ады грац ца». Ча сам дзяў чат кі гу ля-
юць удзвюх, але ж з да рос лы мі ім 
ці ка вей. «Ка лі гу ля юць два ча ла ве-
кі, гуль ня за цяг ва ец ца ў два ра зы і 
ўжо атрым лі ва ец ца не так ве се ла. 
Ці ка ва, ка лі ёсць ды на мі ка і пры-
сут ні чае спа бор ніц кі эле мент», — 
лі чыць Зла та. У сям'і Гло та вых 
шмат на столь ных гуль няў, і зра зу-
ме ла, што ся род іх ёсць свае фа ва-
ры ты. У пя цёр ку лю бі мых увай шлі 
«Сон ная ка ра ле ва», «Да га ні абед», 
«Ру мі куб», «Лу до» і «Ча ра па шыя 
бя гі». На пы тан не, як звы чай на пра-
хо дзіць «зна ём ства» з но вай гуль-
нёй, Яс на ад каз вае: «Спа чат ку мы 
чы та ем пра ві лы, а по тым, каб бы ло 
больш зра зу ме ла, гля дзім ві дэа, як 
гу ля юць». «Ютуб, вя до ма, вель мі 
да па ма гае, бо пра ві лы ча сам на пі-
са ны вель мі муд ра ге ліс та, — да дае 
Ула дзі мір. — У «Ру мі куб» мы вель-

мі доў гі час не гу ля лі, а за раз гэ-
та ад на з лю бі мых на шых гуль няў. 
Мно гія ду ма юць, што там вель мі 
скла да ныя пра ві лы, а на са мрэч усё 
пра сцей, чым па да ец ца».

Ка лі гу ля еш у на столь ныя гуль ні 
з дзець мі, мі ма во лі паў стае тон кае 
пы тан не пра пе ра мо гу і прой грыш. 
«Ча сам дзе ці моц на за сму ча юц ца, 
і мне, як ма ці, ха це ла ся б, каб пе ра-
маг лі яны. Але, бы вае, так склад ва-
ец ца, што ты не хо чаш пад да вац ца, 
та му што ўжо ўсе гу ля юць на роў-
ных, — ка мен туе гэ тую праб ле му 
Зла та. — Тут кож ны мо жа ча мусь ці 
на ву чыц ца, та му што пе ра мо га не 

ста но віц ца са ма мэ тай, ёсць мо мант 
да моў ле нас ці, г. зн. іс ці на кам пра-
міс. Вось, на прык лад, гуль ня «Лу до» 
ў пе ра кла дзе з кі тай скай так і за вец-
ца «Не крыў дуй». Вель мі важ на, што 
з да па мо гай гэ тай на стол кі дзе ці мо-
гуць па трэ ні ра вац ца ў прой гры шы, і 
гэ ты прой грыш ста но віц ца част кай 
во пы ту. І, вя до ма, та кі во пыт лепш 
упер шы ню атры маць у сям'і».

«Мы мо жам ад ра зу аб мер ка-
ваць, што зда ры ла ся, і гэ та пе ра-
тва ра ец ца ўжо у асоб ную гуль ню 
пас ля той гуль ні, — пра цяг вае Ула-
дзі мір. — Усё ад но прой грыш — гэ-
та вя лі кае фі яс ка для дзя цей, і та му 

ідзе мо мант дыс пу ту з баць ка мі. Не 
час та ж дзе цям у шко ле або дзесь ці 
яшчэ вы па дае шанц па спра чац ца з 
да рос лы мі па-доб ра му, па-сур' ёз-
на му, па-ці ка ва му, вы ка заць сваё 
«не» і аб грун та ваць яго».

Сям'і Гло та вых па да ба ец ца не 
толь кі гу ляць, але і па зна ваць гіс-
то рыю гуль няў, бо, як ка жа Зла та, 
«на роў ні з гуль ня мі на род на га па-
хо джан ня, ёсць яшчэ і аў тар скія». 
«Ад на дзяў чын ка, ка лі не маг ла 
за снуць, па ча ла вы дум ляць роз-
ных ка ра лёў і ка ра леў, дра ко наў 
і ры ца раў, — рас каз вае Яс на пра 
ства рэн не гуль ні «Сон ная ка ра ле-
ва». — Ра ні цай яна па дзя лі ла ся 
гэ тым са сва ёй сям' ёй. Баць кі рас-
пра ца ва лі пра ві лы гуль ні, а сяст ра 
ства ры ла ілюст ра цыі».

Ула дзі мір і Зла та пры зна юц ца: 
«Ёсць і та кія гуль ні, як «Іма джы ма-
ры ум», «Алі яс», для якіх дзе ці яшчэ 
ма лень кія, та му мы ідзём па сту по ва 
ад са мых прос тых. За тое мы ад кры-
лі цэ лы свет на сто лак, якія б мы, 
да рос лыя, для ся бе не ку пі лі б».

Так са ма як і лю быя струк ту-
ра ва ныя гуль ні, на столь ныя да-
па ма га юць вы зна чыць пра ві лы і 
пры трым лі вац ца іх, што так са ма ў 
да лей шым да па ма гае ў вы зна чэн ні 
і вы ка нан ні ся мей ных аба вяз каў і 
за ха ван ні ме жаў як для дзя цей, так 
і для да рос лых.

Ра дуе, што з кож ным го дам на 
па лі чках у кра мах з'яў ля ец ца 
ўсё больш гуль няў на бе ла-

рус кай мо ве: «Ра зам», «Ка зач нік» 
і г. д. Яны здоль ныя не толь кі пры-
нес ці ў ваш дом цу доў ныя ве ча ры 
род на га сло ва, але і пры ві ваць 
дзет кам лю боў да мо вы. Бе ла рус-
кія на столь ныя гуль ні мо гуць стаць 
на ват свое асаб лі вым да дат кам да 
школь на га пад руч ні ка: мож на знай-
сці гуль ні на гіс та рыч ную тэ ма ты ку, 
як «Паў стан цы», «1514». А на стол-
ка «Мо ва» да па мо жа па шы рыць 
слоў ні ка вы за пас.

І ка лі на ступ ны раз вы бу дзе це 
ду маць, як пра вес ці час уве ча ры, 
то лепш не ўклю чай це тэ ле ві зар, 
не на бі рай це тэ ле фон ны ну мар 
сяб роў кі, а прос та ад чы ні це тую 
кар дон ную ка роб ку, якая цярп лі ва 
ча кае вас на па лі чцы.

Аляк санд ра ДА РА ШЭН КА.

Што мо жа атры мац ца, ка лі ў май стэр-
ню да ма мы за бя руц ца дзве ма лень кія 
сяст рыч кі? Та ям ні чая швей ная ма шын-
ка рап там ажы ве і за ма хае кры ла мі, 
раз го ніц ца хут кім цяг ні ком і за скры піць 
ста рым па тэ фо нам. Мам чы ны тка ні ны 
пе ра тво рац ца ў го ры і рэ кі, тра вы і квет-
кі, ма лень кія шпуль кі за пуль су юць, ні-
бы ба ра бан чы кі, а стуж кі і клуб кі ні так... 
Але не бу дзем рас кры ваць сак рэ ты, бо 
лепш уба чыць усё на ўлас ныя во чы.
Ка лі вы яшчэ не вы ра шы лі, як рас кве-
ціць гэ тыя даждж лі выя ве рас нёў скія 
дзянь кі, ёсць ідэя. У ста лі цу ўжо сён ня 
за ві тае свя та каз кі і ча раў ніц тва. Прой-
дзе «Ка зач ны джэм» з 21 па 24 ве рас ня 
ад ра зу на не каль кіх пля цоў ках.

Для ма лень кіх гле да чоў і іх баць коў твор-
чыя ка лек ты вы пад рых та ва лі свае най-
леп шыя па ста ноў кі як на бе ла рус кай, так і 
на рус кай мо ве. У пры ват нас ці, бэ бі-тэ атр 
«Бу сы» па ка жа спек такль «Птуш ка-цяг нік-
па тэ фон», тэ атр ля лек, свят ла і це ню «Дом 
сон ца» — «Нач ны са доў нік», ля леч ны тэ ат-
рык «Лям ца вая бат лей ка» — «Хут чэй, Ма ма 
Му!», ParadoxPіnoccіo — «Брыд кае пту ша ня», 

сту дыя «Вар гін» — «Кас міч ныя пры го ды». З 
Брэс та пры е дзе ка лек тыў «Напротив», з Ві-
цеб ска і Са лі гор ска — «Цы буль ка вы тэ атр». 
BabyBox — гос ці з Ту лы. У фес ты ва лі пры ме 
ўдзел і На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя 
Яку ба Ко ла са, — ка лек тыў па ка жа спек такль 
па гіс то ры ях Сяр гея Каз ло ва пра Во жы ка і 
Медз ве дзя ня «Трам! Ві таю!». Усе гэ тыя тэ-
ат раль ныя па ка зы мож на па гля дзець у На-
цы я наль ным цэнт ры су час ных мас тац тваў 
(вул. Ня кра са ва, 3).

Па ра лель на на сцэ не дзі ця ча га тэ ат ра 
«Кроп ка» (пр-т Пе ра мож цаў, 9) поль скі ка-
лек тыў Art Fractіon Foundatіon па ка жа спек-
такль-ін ста ля цыю без слоў «Ла бі рынт». Гэ та 
па ста ноў ка для са мых ма лень кіх гле да чоў — 
ад 0 да 3 го дзі каў. Сам жа тэ атр «Кроп ка» 
пад рых та ваў для дзе так шоу-квэст «Па да-
рож жа ў Ізум руд ны го рад». Ка зач ны дзень у 
РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі 24 ве рас ня ар га ні зу-
юць кло ў ны Funny nouse.

Акра мя тэ ат раль ных па ка заў усіх на вед-
валь ні каў фес ты ва лю ча ка юць чы тан ні ка зак 
уго лас ад пра фе сій ных ар тыс таў, а так са ма 
над звы чай ці ка выя твор чыя май стэр ні. Пад-
час май стар-кла саў дзет кі бу дуць ства раць 

цу ды сва і мі ру ка мі. І ўсё гэ та ў ней ма вер на 
ка зач най ат мас фе ры.

Па тра ды цыі («Ка зач ны джэм» ла дзіц ца ў 
Мін ску ўжо трэ ці раз), абя ца юць ар га ні за та-
ры фес ты ва лю, на пра ця гу ўсіх ча ты рох дзён 
бу дзе шмат жы вой му зы кі. У пры ват нас ці, 
ак цё ры і му зы кан ты агу чаць каз кі на ста-
рых плён ках у пра ек це «Дыя фільм Lіve». Да-
рос лыя па на сталь гу юць, а дзе ці атры ма юць 
маг чы масць за зір нуць у дзя цін ства баць коў, 
ба буль і дзя дуль.

«Ка зач ны джэм» — уні каль ная маг чы-
масць для баць коў і іх дзе так уба чыць ад ра зу 
не каль кі спек так ляў, пры чым не толь кі ста-
ліч ных тэ ат раль ных ка лек ты ваў, але і пры-
ез джых. А так са ма ад крыць для ся бе но выя 
дзі ця чыя кні гі бе ла рус кіх і за меж ных аў та раў. 
Апроч та го, фес ты валь мо жа на тхніць баць-

коў на твор чае вы ха ван не сва іх дзе так, пе ра-
тва рыць іх у са праўд ных ча раў ні коў. Ме на ві та 
з гэ тай мэ тай у пят ні цу ве ча рам для тых мам 
і та таў, якім ці ка ва па спра ба ваць ства рыць 
до ма ся мей ны тэ атр, за пла на ва ны бяс плат-
ны май стар-клас.

Звы чай на тэ ат раль ныя фес ты ва лі раз-
лі ча ны на шы ро кую аў ды то рыю, праз іх за 
дзень пра хо дзяць ты ся чы лю дзей. Але «Ка-
зач ны джэм» — вы клю чэн не. Гэ та вель мі 
ка мер ны фес ты валь, яго мо гуць на ве даць 
толь кі 50 сем' яў у дзень. Усё гэ та зроб ле на 
для та го, каб за ха ваць ся мей ную ат мас фе ру 
свя та, каб дзет кам бы ло кам форт на зна ё міц-
ца з тэ ат раль ным мас тац твам.

На дзея ДРЫ ЛА. 
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу



ГУ ЛЯЦЬ ДЫК ГУ ЛЯЦЬ

Псі хо лаг На дзея РЖА ВУЦ КАЯ: «Ро ля на столь ных гуль няў, як 
і лю бых ін шых для су мес на га баў лен ня ча су сям'і, да стат ко ва 
вя лі кая, асаб лі ва ў су час ны пе ры яд га джэ таў і ін тэр нэ ту. 
На стол кі да зва ля юць не па срэд на ўза е ма дзей ні чаць ад но 
з ад ным, уклю чац ца ў зда ро вую кан ку рэн цыю, ву чаць 
пе ра ма гаць і прай гра ваць. Гуль ня па він на быць са праў ды 
ці ка вай усім чле нам сям'і, што да зво ліць кож на му атры маць 
аса ло ду ад яе і гу тар кі».
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Сям'я ГЛОТАВЫХ часта бавіць час за настольнымі гульнямі.


