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БРАК НА СТАЎ НІ КА 
НЕ ВЫ ПРА ВІЦЬ

За да ча пе да го гаў не толь кі на ву чыць дзя цей свай му 
прад ме ту, але і за ха піць ім школь ні каў. Пры гэ тым трэ-
ба пра ца ваць не толь кі з ма лы мі, але і з іх баць ка мі. 
Ра зам з тым су час ныя на стаў ні кі не га то выя да пра цы з 
усёй сям' ёй, вы ха ваў чая функ цыя не ўлас ці вая ім. Гэ тыя 
і ін шыя дум кі гу ча лі на між на род най кан фе рэн цыі «Са-
цы яль ная і псі хо ла га-пе да га гіч ная да па мо га сям'і: во пыт, 
праб ле мы, перс пек ты вы».

Вы сту па ю чы пе рад бу ду чы мі на стаў ні ка мі, сту дэн та мі Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя М.Тан ка 
і на ву чэн ца мі ВНУ з яшчэ шас ці кра ін, Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, 
на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-
ду Бе ла ру сі, стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за жан чын, раз ва-
жа ла пра ро лю баць коў і пе да го гаў у вы ха ван ні дзя цей. Яна 
пад крэс лі ла, што ад мі ніст ра цый ным шля хам ад ма лых ні чо га 
не да б'еш ся, та му вы ха ваў чая ро ля пе да го га ста но віц ца ўсё 
больш ад каз най.

— Част ка з вас прый шлі ву чыц ца на на стаў ні ка, каб атры маць 
вы шэй шую аду ка цыю. Гэ та ка та ван не, ка лі ты не лю біш пра фе-
сію і пра цу еш у шко ле, — за ўва жы ла Ма ры я на Шчот кі на. — Ра-
бо чы на за вод зе мо жа са пса ваць дэ таль, вы кі нуць яе і зра біць 
ін шую. А ка лі пе да гог да пус кае ў пра цы брак, гэ та не вы пра віць 
ні ко лі. Ды яшчэ і ча ла век атры мае комп лекс на ўсё жыц цё.

Яна за клі ка ла за хоў ваць ча ла ве чыя каш тоў нас ці, якія ёсць 
у кра і не, і ра біць так, каб бы ло здо ра ва жыць на Ра дзі ме, а не 
ехаць за яе ме жы. Дум кі но ва га па ка лен ня за ле жаць ад та го, 
што га во раць і чаму ву чаць баць кі і пе да го гі.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

ПРА ТЭ МЫ І МО ВУ
Ба дай, адзін з са мых скла да ных мо ман таў для бу ду-
чых «акул пя ра» — гэ та вы бар тэ мы для ма тэ ры я лу. 
Што ка заць, з на зва най праб ле май су ты ка юц ца не толь кі 
школь ні кі-абі ту ры ен ты, але і сту дэн ты жур фа ка, і на ват 
ма ла дыя спе цы я ліс ты. Гэ та па ра джае штам пы: з го ду 
ў год рэ дак цыі пра па ну юць «про бы пя ра» на аб ме жа-
ва ную і прад ка заль ную коль касць тэм. Так, на прык лад, 
для сту дэн таў гэ та бу дзе тэ ма па да рож жаў аў та сто пам: 
ці з улас на га до све ду, ці з апо ве даў сяб роў. Тлу ма чыц-
ца ўсё прос та. Ма ла дыя лю дзі ад чу лі ся бе да рос лы мі, 
ім хо чац ца ад рэ на лі ну, но вых ура жан няў, ванд ро вак, 
тым больш та кім па пу ляр ным за раз спо са бам. І ні чо-
га дрэн на га ў тым ня ма, тэ ма, як ка жуць, мае пра ва на 
жыц цё. Але ка лі яе пра па нуе кож ны дру гі (а то і пер шы) 
прак ты кант... Але вер нем ся да абі ту ры ен таў. Якія клі шэ 
ха рак тэр ныя для іх?

Па-пер шае, род ная мо ва (два-тры га ды та му паль му пер-
шын ства з ёй дзя лі ла тэ ма ін тэр нэт-за леж нас ці ў ася род дзі 
ма ла дых лю дзей: за год мы атрым лі ва лі па не каль кі дзя сят каў 
«проб пя ра» па азна ча най праб ле ме). Па-дру гое, края знаў чая 
тэ ма — гіс то рыі пра край, ад куль ро дам аў тар. Па-трэ цяе, вя до-
мыя лю дзі рэ гі ё на: ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны і пра цы, 
«аф ган цы», «чар но быль цы» і г. д. Са мі па са бе ўсе тэ мы доб-
рыя, толь кі ў рэд ка га юна га ці ма ла до га аў та ра атрым лі ва ец ца 
іх рас крыць. Ча му?

Агуль ная за ўва га: пры на пі сан ні ма тэ ры я лаў боль шасць па-
ды хо дзіць да іх як да школь на га рэ фе ра та. Ін шы мі сло ва мі, з ад-
кры тых кры ніц — кніг, ін тэр нэ ту, экс па зі цый школь на га му зея — 
па прос ту пе ра піс ва юц ца бія гра фія ге роя ці гіс та рыч ныя звест кі 
пра пэў ную мяс цо васць. Усе гэ тыя кры ні цы вы ка рыс тоў ваць 
мож на і трэ ба, але толь кі як да дат ко выя. А ў асно ве жур на лісц-
ка га ма тэ ры я лу па він ны быць жы выя ста сун кі: з ге ро ем вай ны, 
свед кам тых ці ін шых па дзей. Ка лі мы га во рым пра края знаў чую 
тэ ма ты ку, гэ та мо жа быць гу тар ка з гіс то ры кам, ар хе о ла гам, 
ра бот ні кам му зея. Пі шу чы та кі ма тэ ры ял, аў тар мо жа вы ка заць 
сваё аса біс тае стаў лен не да ге роя, па дзеі, што толь кі на дасць 
«про бе пя ра» жы вас ці, эфек ту да тыч нас ці.

З ін ша га бо ку, ра біць гэ та трэ ба сціп ла і сціс ла. Не трэ ба ста-
віць пе рад са бой уся лен скую праб ле му і гэ так жа імк нуц ца яе 
вы ра шыць. Так звы чай на бы вае, ка лі на шы ня штат ныя аў та ры 
спра бу юць вы ка зац ца на тэ му род най мо вы. Ці ка васць да яе 
з бо ку ма ла дых лю дзей не мо жа не ра да ваць, але на вы ха дзе 
мы час цей за ўсё атрым лі ва ем су хі па фас ны «опус» з мност-
вам цы тат, ад сы лаў у гіс та рыч нае мі ну лае і спро бай пра гно зу 
на бу ду чы ню... А ча му б прос та не на пі саць, як сам абі ту ры ент 
па чаў раз маў ляць на род най мо ве, як пас ля гэ та га змя ніў ся яго 
све та по гляд, ко ла яго ін та рэ саў? (Не ўспрымайце як заклік усім 
разам пісаць пра гэта.)

На са мрэч тэ мы — ва кол, толь кі азір ні це ся. У ва шым жа ма-
ла дзёж ным ася род дзі. Бу ду чы жур на ліст па ві нен мець не толь кі 
вост рае пя ро, але і та кія ж во чы. Пры гля дай це ся! По бач мо жа 
быць ра вес нік з не звы чай ным хо бі. А хтось ці да біў ся сур' ёз ных 
вы ні каў у спор це, ней кім ві дзе мас тац тва — чым не на го да на-
пі саць пра тое? Зла дзі лі ці ка вы па ход, ар га ні за ва лі квэст сва і мі 
сі ла мі? Так са ма тэ мы. Ва лан цё ры ва ша га атра да да па ма га юць 
ве тэ ра ну? Рас ка жы це пра гэ та і не за будзь це ся рас пы таць пра 
жыц цё вы шлях па ва жа на га ча ла ве ка. Ве да е це хлоп ца ці дзяў-
чы ну, якія пі шуць пес ні і ўжо ма юць сваю аў ды то рыю слу ха чоў? 
Гэ та на го да су стрэц ца з імі. У ва шай шко ле ці ка вая на сцен ная 
га зе та? А ча му б не ўзяць ін тэр в'ю ў яе рэ дак та ра, не рас ка заць 
пра са мы за па мі наль ны ма тэ ры ял? Сло вам, шу кай це ці ка вых 
су раз моў цаў і не звы чай ныя фак ты.

І яшчэ. Пі шы це лёг ка, так, як вы раз маў ля е це па між са бой, 
аб мяр коў ва ю чы ней кія на ві ны, бу дзён ныя спра вы. У рэш це рэшт, 
ма тэ ры я лы ж вы рых ту е це най перш для сва іх ра вес ні каў, а не 
рэ дак та раў у га зе це, так? Дык і га ва ры це з імі на ад ной мо ве. У 
пэў ных вы пад ках да пус ка ец ца на ват ваш ма ла дзёж ны слэнг.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Нам прос та ка та стра фіч на не ха пае 
ве даў і па су час най, і па тра ды цый най 
куль ту ры. На шы дзе ці ры зы ку юць ака-
зац ца не кан ку рэн та здоль ны мі та му, 
што ме на ві та мас тац кая куль ту ра за-
клад вае асно вы раз віц ця асо бы. Ка лі ў 
Эй нштэй на за пы та лі ся, што да па маг ло 
яму ад крыць тэ о рыю ад нос нас ці, той 
пры знаў ся, што вель мі за хап ляў ся на 
той мо мант твор час цю Фё да ра Да ста-
еў ска га. Зда ва ла ся б, дзе кла сік лі та-
ра ту ры, а дзе — фі зі ка? Між ін шым, 
на пэў на, іс ну юць ней кія тай ныя ха ды, 
не вя до мыя нам су вя зі, якія да па ма-
га юць на ват прад стаў ні кам пры ро да-
знаў чых і дак лад ных на вук здзяйс няць 
свае ад крыц ці, зна хо дзя чы ся ўнут ры 
ду шэў ных пе ра жы ван няў лі та ра тур ных 
ге ро яў, унут ры су свет на га куль тур на-
га во пы ту. Я лі чу, што ў 2008 го дзе ў 
на шай шко ле ад бы ла ся гу ма ні тар ная 
ка та стро фа, пры чым баць кі не за бі-
лі тры во гу, хоць па цяр пе ла ў пер шую 
чар гу сям'я...

«Ка лі дзі ця вы ву чае ней кі прад мет 
у шко ле, баць кі на бы ва юць яму аль бо-
мы, эн цык ла пе дыі, да дат ко выя кні гі. За 
су свет най мас тац кай куль ту рай ста я-
ла пэў ная мо ва, яна так са ма зні ка ла 
са ста сун каў у сям'і, — пад крэс лі вае 
Юрый Іва ноў. — І ка лі мы сён ня цы ту-
ем у раз мо ве Іль фа і Пят ро ва, Га шэ ка 
ці Чэ ха ва, то ба чым, што нас не ра зу-
ме юць, та му што ад сут ні чае агуль ны 
куль тур ны падмурак. Па між па ка лен-
ня мі ад быў ся куль тур ны раз рыў. Па 
сут нас ці, пе да го гі да дат ко вай аду ка цыі 
ста лі апош нім пры тул кам для дзя цей, 
та му што толь кі ў аб' яд нан нях па ін та-
рэ сах мож на па раз ва жаць пра ду шу 
ча ла ве ка, звяр нуц ца да на шых ка ра-
нёў і тра ды цый. Тут лю бое дзі ця мо жа 
пра явіць ся бе, на ват ка лі ў шко ле ў яго 
не склад ва юц ца «ад но сі ны» з ма тэ ма-
ты кай ці фі зі кай. Пры чым да рос лым 
мы ўдзя ля ем на ват больш ува гі, чым 
дзе цям, та му што вы ха ван не трэ ба 
рас па чы наць з іх...»

Га лоў най тэ май рэс пуб лі кан ска га 
пе да га гіч на га фо ру му, які прай шоў у 
сце нах На цы я наль на га цэнт ра мас-
тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі, 
ста ла вы ха ван не на ву чэн цаў срод-
ка мі тра ды цый най бе ла рус кай куль-
ту ры.

— Па-за за сва ен нем каш тоў нас цяў 
куль ту ры не мо жа вес ці ся раз мо ва ні 
пра якую су час ную аду ка цыю і вы ха-
ван не, — упэў не ны док тар фі ла соф-
скіх на вук, пра фе сар, за слу жа ны 
дзе яч куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ві цэ-прэ зі дэнт Бе ла рус кай эс тэ тыч-
най аса цы я цыі Ва дзім СА ЛЕЕЎ. — Я 
вы кла даю бу ду чым ды зай не рам у Бе-
ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац-
тваў. Гэ та вель мі крэ а тыў ныя лю дзі. 
Але як жа мне бы ло ба лю ча, ка лі ў гру-
пе з 20 ча ла век толь кі ад на сту дэнт ка 
змаг ла ад ка заць на пы тан не «Хто та кі 
Адам Міц ке віч?» Тое, што пе да гог па-
ві нен быць нось бі там куль ту ры, — гэ-
та ак сі ё ма. Мае на стаў ні кі бы лі яр кі мі 
асо ба мі, якія на ват сваёй прысутнасцю 
абуджалі ў нас ін та рэс і ма ты ва цыю да 
на ву чан ня. Яны на вед ва лі тэ ат ры і вы-
стаў кі, раз бі ра лі ся ў лі та ра ту ры, бы лі 
ў кур се ўсіх кі на на ві нак. Але ці мо гуць 
па хва ліц ца шы ры нёй агуль най куль-
ту ры ця пе раш нія ма ла дыя пе да го гі? 
Пе да гог — гэ та ча ла век, ва кол яко га 
за вяз ва юц ца, у шы ро кім сэн се, куль-
тур ныя ста сун кі. Асо бу мо жа вы ха ваць 
толь кі яр кая ін ды ві ду аль насць.

З го ла су ў го лас, 
з на гі ў на гу

На та кіх Пе да го гаў з вя лі кай лі та ры 
па шан ца ва ла вы ха ван цам Мёт чан ска-
га ву чэб на-пе да га гіч на га комп лек су 
дзі ця чы сад — ся рэд няя шко ла Ба ры-
саў ска га ра ё на.

А па чы на ла ся ўсё двац цаць га доў 
та му, ка лі ў Мёт чан скую шко лу, якая 
ўжо ме ла свае пе да га гіч ныя на быт кі, 
прый шоў вя до мы фальк ла рыст і эт-
на ха рэо граф Мі ко ла КО ЗЕН КА, каб 
праз на род ны та нец і ін шыя мас тац кія 
тра ды цыі Ба ры саў шчы ны з да па мо гай 
дзя цей і пры не па срэд ным іх удзе ле вы-
ву чаць і збе ра гаць аў тэн тыч ныя куль-
тур ныя каш тоў нас ці вёс кі і на ва кол ля.

У 1996 го дзе ён за сна ваў фальк лор-
ны гурт «Бе ра гі ня». Яго дзей насць — 
пер шы ў Бе ла ру сі во пыт сіс тэм на га вы-
ха ван ня сель скіх школь ні каў срод ка мі 
тра ды цый най куль ту ры. У 2001 го дзе 
гур ту бы ло пры свое на зван не «Узор-
ны», а ў 2012-м — зван не «За слу жа ны 
ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь». Сён ня яго до свед вы ву ча юць 
на са мых роз ных уз роў нях не толь кі ў 
на шай кра і не, але і ў су сед ніх.

Дзе ці рых ту юц ца стаць удзель ні ка мі 
гур та яшчэ ў сад ку, дзе пе да го гі рас-
па чы на юць раз вуч ваць з імі ка ра го ды, 
тан цы, пес ні, гуль ні. Ма лод шую гру пу 
на зы ва юць лас ка ва «Зяр нят кі». Ні я-
ка га ад бо ру з улі кам пры род ных за-
дат каў не прак ты ку ец ца. І маг чы масць 
да са ма вы яў лен ня мо жа знай сці лі та-
раль на кож нае дзі ця. У па ды хо дзе да 
вы ха ван цаў ак цэнт ро біц ца на раз ня-
во лен ні і ім пра ві за цыі. Хо ча дзі ця туп-
нуць на гой або пляс нуць у лад кі ці па-
свой му вы ка наць «пры сяд ку» пад час 
тан ца — ня хай ро біць гэ та так, як яго 
ду ша про сіць, як сэр ца яму пад каз вае. 
Га лоў нае, каб усё бы ло шчы ра.

— Мас тац кая асаб лі васць ка лек ты-
ву ў тым, што вы ка наль ніц кія тра ды-
цыі за свой ва юц ца ў вус най фор ме — з 
на гі ў на гу, з ру кі ў ру ку, з го ла су ў 
го лас, спо са бам ка пі ра ван ня і су мес-
на га вы ка нан ня, — тлу ма чыць на стаў-
нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
Мёт чан ска га ву чэб на-пе да га гіч на га 
комп лек су, му зыч ны кі раў нік фальк-
лор на га гур та «Бе ра гі ня» Ан та ні на 
АБ РА МО ВІЧ. — Эфек тыў ны мі ву чэб-
ны мі да па мож ні ка мі ста лі для нас так-
са ма аў дыя- і ві дэа за пі сы, зроб ле ныя 
ў эт на гра фіч ных экс пе ды цы ях пад час 
кан так таў з нось бі та мі тра ды цый.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай 
куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН 
Бе ла ру сі, эт на му зы ко лаг, кан ды дат 
мас тацт ва знаў ства Та ма ра ВАР ФА-
ЛА МЕ Е ВА ўпэў не на, што аў тэн тыч ныя 
фор мы тра ды цый най куль ту ры толь кі 
та ды за хоў ва юць сваю не паў тор насць 
і ары гі наль насць, ка лі яны пе ра да юц ца 
вус ным шля хам. А ка лі па раў ноў ва еш 
вы ні кі на ву чан ня ў пісь мо вай і ў вус най 
тра ды цыі, то за ўва жа еш іс тот ную роз ні-
цу: там, дзе дзе ці на ву ча лі ся вус на, аба-
вяз ко ва фар мі ру юц ца сты хій ныя лі да ры. 
Пад час вы ступ лен няў на сцэ не, на ват 
ка лі дзі ця за бы вае сло вы ці ней кі рух у 
тан цы, яно не губ ля ец ца. У та кіх дзя цей 
вель мі доб ра раз ві та ім пра ві за цыя.

Вы сту лен ні «Бе ра гі ні» на гад ва юць 
ці ка вую гуль ню, на пра ця гу якой дзе ці 
тан цу юць, спя ва юць, іг ра юць на му-
зыч ных ін стру мен тах, рас каз ва юць 
каз кі і бай кі. Уво гу ле пе да го гі пе ра ка-
на лі ся, што вы ха ван не праз на род ную 
твор часць вель мі эфек тыў нае. Дзе ці, 

якія па ста ян на вы ву ча юць тра ды цый-
ную куль ту ру, больш здоль ныя да ўся-
го. Яны ўме юць і вы шы ваць, і ткаць, і 
плес ці з са лом кі...

Удзель ні кі «Бе ра гі ні» не толь кі прак-
тыч на асвой ва юць ад ноў ле ныя ста ра-
даў нія ўзо ры аб ра да вай і не аб ра да вай 
му зыч най і ха рэа гра фіч най куль ту ры, 
але і сва і мі ру ка мі пры да па мо зе на-
стаў ні каў і баць коў вы раб ля юць са ма-
быт ныя на род ныя кас цю мы.

У на ву чаль най уста но ве ад бы ва ец ца 
вы ву чэн не сва іх ка ра нёў: без да па мо гі 
баць коў на ву чэн цы не мо гуць афор міць 
свой ра да вод. Тым да во дзіц ца пры гад-
ваць гіс то рыю сям'і ў ім ёнах і да тах. 
Та кім чы нам ад бы ва ец ца зблі жэн не 
дзя цей, баць коў і на стаў ні каў. Праз 
уста но ву аду ка цыі ад бы ва ец ца транс-
ля цыя і ўзнаў лен не куль тур ных нор маў, 
у тым лі ку куль ту ры по бы ту, каш тоў нас-
цяў, якія ўклю ча юць у са бе ма раль нае 
зда роўе і са цы яль ны ап ты мізм, упэў не-
насць кож на га ча ла ве ка ў заўт раш нім 
дні, вы со кую куль ту ру па во дзін.

Вы ці нан ка — 
бліз кая і род ная

— У 1970-я — па чат ку 1980-х га доў 
на род ныя май стры кі да лі сваё ра мяст-
во, бо тра ды цый ная куль ту ра лі чы ла-
ся на быт кам уча раш няй цём най вёс кі. 
Але, на шчас це, сі ту а цыя кар ды наль на 
змя ні ла ся. Стаў шы са ма стой ны мі, мы 
за ду ма лі ся, а што ж нас, улас на ка жу-
чы, вы лу чае ся род ін шых еў ра пей скіх 
на ро даў, — раз ва жае стар шы ня Бе-
ла ру ска га са ю за май строў на род най 
твор час ці, док тар мас тацт ва знаў-
ства, пра фе сар Яў ген СА ХУТА. — 
Вось толь кі ста віц ца да тра ды цый 
куль ту ры трэ ба вель мі бе раж лі ва. Ін-
тэр прэ та цыі да пус ка юц ца, але нель га 
апус кац ца да ўзроў ню ба зар на га кіт ча, 
без гус тоў шчы ны і ан ты мас тац тва.

Яў ген Са ху та з су мам за зна чае, што 
най больш агрэ хаў сён ня за ўва жа ец ца 
ў ства рэн ні імі та цый ных сцэ ніч ных кас-
цю маў. Ці ка лі су ве нір ную ляль ку апра-
на юць быц цам бы ў на род ны кас цюм. 
«У тра ды цый най бе ла рус кай вы шыў цы 
і ткац тве пры сут ні чае вель мі моц ны 
сім ва лізм. Але зя лё ны ко лер, у ад роз-
нен не ад чыр во на га, ні ко лі не быў сім-
ва ліч ным у на шай куль ту ры, а ме на ві та 
яго сён ня шчод ра да баў ля юць. Да та го 
ж я ка тэ га рыч на за сце ра гаю пе да го-
гаў ад на быц ця ў кі ёс ках ча со пі саў з 
«су час най на род най вы шыў кай». Гэ та 
прос та жах! Рас тлу мач це лепш дзет-
кам, што азна чае той ці ін шы сім вал 
у на цы я наль ным ар на мен це, каб яны 
маг лі яго чы таць, як тэкст. Уво гу ле па-
збя гай це ка пі ра ван ня ўзо раў з лю бых 
ча со пі саў. Гэ та ме ха ніч ная ра бо та, 
якая не мае ні чо га агуль на га з твор-
час цю і мас тац твам».

З са мых агуль на да ступ ных ві даў на-
род най твор час ці Яў ген Са ху та пры га-
даў вы ці нан ку. Гэ ты твор пры клад но-
га мас тац тва атрым лі ва ец ца ў вы ні ку 
шмат ра зо ва га склад ван ня ар ку ша па-
пе ры і паў та рэн ня на не се на га ма ты ву 
столь кі ра зоў, коль кі яна бы ла скла-
дзе на. Сур вэт кі, фі ран кі, ка рун кі для 
ўпры гож ван ня аб ра зоў, вок наў, па ліц і 
па лі чак, ка ляд ныя зор кі, цац кі на ёл ку з 
кар до ну, аба жу ры для лям пы — аздо-
ба та ко га кштал ту ра ней су стра ка ла ся 
амаль у кож най ся лян скай ха це.

— На ўро ках вы ці нан кі вы мо жа це 
ву чыць дзя цей уся му: там і кам па зі цыя, 
і ка ла рыс ты ка, і аб агуль нен не... Усе мас-
тац кія за да чы мож на вы кон ваць, ма ю чы 
пад ру ка мі толь кі на жні цы, па пе ру і, вя-
до ма, фан та зію, — пад крэс лі вае Яў ген 
Са ху та. — Або мож на ра біць ра зам са 
сва і мі вы ха ван ца мі з рэ чаў, што выйшлі 
з ужытку, звы чай ныя ход ніч кі. Для гэ та га 
не па трэб нае спе цы яль нае аб ста ля ван-
не. Між ін шым, ня рэд ка ў юных май строў 
атрым лі ва юц ца та кія пры го жыя прад ме-
ты по бы ту, што ні хто не ска жа, што гэ та 
не мод на ці што гэ та ўча раш ні дзень.

Май стар упэў не ны, што зай мац ца 
трэ ба най перш тым, што нам бліз кае 
і род нае, а іке ба ну і ары га мі, якія так-
са ма ўсё час цей пра па ну юць у аб' яд-
нан нях па ін та рэ сах, лепш усё ж та кі 
па кі нуць япон цам...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Ха чу на жур фак!Ха чу на жур фак!
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