
Пом ніш, 
як та ды?

Па са цы яль ных сет ках яшчэ 

да гэ туль гу ляе рэ ха сты хій на га на-

сталь гіч на га флэш мо бу, пры све ча-

на га 90-м га дам ужо мі ну ла га ста-

год дзя. Роз ныя лю дзі вы клад ва юць 

здым кі — ка ля ро выя і чор на-бе лыя, 

зроб ле ныя на «стуж ку» аль бо па-

ла ро ід ныя, якія так ці інакш ня суць 

у са бе ад бі так эпо хі. У ка гось-

ці — гэ та ўспа мі ны пра пі я нер скія 

лет ні кі, у ка гось ці — пра за вод скія 

пра хад ныя ці ла ба ра то рыі НДІ, на 

здым ках — мод ныя ла сі ны і спад ні-

цы-«лам ба ды», спар тыў ныя кас цю-

мы «Adіdas» і дзя во чыя чуб чы кі, па-

стаў ле ныя дыб кі з да па мо гай цук ру 

з ва дой (бо лак для ва ла соў быў да-

лё ка не ўсім па кі шэ ні), яр кія па ке ты 

з кід кі мі фо та і над піс ка мі, пост ары 

за меж ных вы ка наў цаў і аў ды я ка-

се ты з рэд кі мі аў ды я за пі са мі, якія 

дзе ля эка но міі пе ра мот ва лі з да па-

мо гай алоў ка ці ша ры ка вай руч кі, 

дыс ке ты 3,5, пэй джа ры і роз ная ін-

шая, «пра су ну тая» на той час, тэх-

ні ка... Са май ма ла дой з удзель ні каў 

флэш мо бу — пры нам сі, ка го ве даю 

аса біс та я — у 1990-м быў уся го 

год, але і яна пры зна ла ся, што, раз-

гля да ю чы зроб ле ныя ў дзі ця чым 

сад ку фо та 25-га до вай даў ні ны, 

ад чу вае пэў ную на сталь гію. І хоць 

паз ней гэ ты эле гіч ны эк скурс у мі-

ну лае жыц цё не ка то рыя да след чы кі 

ме дый най сфе ры на зва лі «зрэ жы сі-

ра ва най пра па ган дысц кай ак цы яй, 

за клі ка най абя ліць «цяж кія 90-я», 

боль шас ці ўдзель ні каў, мяр ку ю чы 

па вод гу ках, бы ло пры ем на ўспом-

ніць улас нае дзя цін ства і юнац тва 

або ма ла досць баць коў.

На са мрэч, на сталь гія па тым, 

якая ра ней бы ла зе ля ней шая тра-

ва, — з'я ва веч ная, якая, на пэў-

на, не за ле жыць ад кра і ны і эпо хі. 

І хоць тэр мін «на сталь гія» швей-

цар скі ўрач Іа ган Хо фер увёў у ка-

ры стан не толь кі ў 1688 го дзе, але 

па чуц цё су му па баць коў скім до ме, 

па да лё кай ра дзі ме, па стра ча ных 

сяб рах, па ўча раш нім ча се на огул 

вя до мае са ста ра жыт ных ча соў (ус -

пом нім га ме раў ска га Ады сея). 

І ве да е це што? Ка лі на па чат ку на-

сталь гію лі чы лі лі та раль на хва ро-

бай і сімп то мам сур' ёз на га раз ла ду, 

то по тым псі хо ла гі прый шлі да вы-

сно вы, што на сталь гія... ка рыс ная. 

Бо гэ та яна ра туе нас ад са мо ты і 

да зва ляе адап та вац ца ў скла да ных 

умо вах, ро біць больш гас цін ны мі і 

цяр пі мы мі да ін ша зем цаў. Спе цы я-

ліс ты сцвяр джа юць, што агуль ныя 

ўспа мі ны — без умоў на, га вор ка пра 

па зі тыў ныя — мац ней звяз ва юць 

ся мей ныя па ры. І на ват гор кі смак 

не зва рот най стра ты, сум па мі ну-

лым да па ма гае на тхнё на жыць у бя-

гу чым ча се, ца ніць тое, што ма еш, 

і з ве рай у леп шае гля дзець у бу ду-

чы ню. Сло вам, «ус пом ні ла баб ка, 

як дзеў кай бы ла» — гэ та не смеш-

на і не со рам на, а ці ка ва і ка рыс на.

Так што, жы ву чы сён ня, тут і 

ця пер, імк лі ва бе гу чы за птуш кай 

шчас ця заўт раш ня га дня, час ад ча-

су пры пы няй це ся, каб азір нуц ца на-

зад, ус пом ніць свае ка ра ні і ка рэнь-

чы кі, дзя доў і пра дзе даў, «кап нуць» 

мі ну лае так глы бо ка, як толь кі змо-

жа це. Клу бок па мя ці — бяс цэн ная 

шту ка, і не толь кі на пя рэ дад ні свя та 

Дзя доў, а на огул. Ус па мі на ю чы 

цём ныя па ло сы, мы імк нём ся пры-

клас ці ўсе на ма ган ні, каб па доб нае 

не паў та ры ла ся на ноў, пе ра бі ра ю-

чы свет лыя, — ад чу ва ем на тхнен не 

жыць. І зу сім не важ на, што па слу-

жыць для гэ та га штурш ком: фо та-

пры ві тан не з 90-х або 60-х, дзя ду ле-

вы «тэх ніч ныя ды на заў ры» на га ры-

шчы ці ма мі на вя сель ная су кен ка з 

да лё ка га кут ка ша фы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Урач і эка на міст, спя вач ка і кам па зі тар, па эт ка, якая 

з ад ноль ка вым ім пэ там пі ша на рус кай, бе ла рус кай, 

анг лій скай, фран цуз скай і ін шых мо вах, і му зы кант, яко га 

сме ла мож на на зваць ча ла ве кам-ар кест рам, 

бо ён іг рае на гі та ры, ба я не, кла віш ных... А яшчэ яны — 

баць кі два іх сы ноў, му зыч ны гурт «Аў ра» і аў та ры 

больш чым 300 пе сень, якія гу чаць у роз ных кра і нах 

све ту. І, ма быць, ад на з са мых тры ва лых ся мей ных пар 

бе ла рус кай сцэ ны.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Быць ра замБыць ра зам

КА ЛЫ ХАН КА 
АД «АЎ РЫ»

Юлія Бы ка ва і Яў ген Алей нік — 
пра твор часць, по быт, 
вы ха ван не і пра тое, 

з ча го па чы на ец ца Ра дзі ма

ЛЕПШ МЕНШ, ДЫ ЛЕПШ
— Пік вян чан няў прый шоў ся на пер шую 

па ло ву 90-х га доў. Пас ля рас па ду СССР, дзе 

атэ ізм быў за ма ца ва ны на дзяр жаў ным уз роў-

ні, лю дзі ма са ва кі ну лі ся ў цар коў ныя шлю бы. 

Та ін ства пра во дзі лі без на леж най пад рых тоў кі 

і на ват без да ку мен та з за гса. Гэ та пры вя ло 

да пэў най блы та ні ны. Ме лі мес ца сі ту а цыі, ка-

лі лю дзі бы лі вен ча ныя з ад ны мі, рас пі са ныя з 

дру гі мі, а жы лі з трэ ці мі. Ча му так? Дзе ся ці год-

дзі афі цый най за ба ро ны рэ лі гіі на нес лі ад бі так: 

лю дзі прос та не ра зу ме лі сэн су вян чан няў, — 

тлу ма чыць стар шы ня Сі на даль на га ін фар ма-

цый на га ад дзе ла Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы, док тар тэ а ло гіі про та і е рэй Сер гій 

ЛЕ ПІН. — З ця гам ча су ду ха вен ства ў царк-

ве ста ла больш, з'я ві ла ся маг чы масць рых та-

ваць да та ін ства кож ную па ру асоб на. Па ча лі 

пра во дзіц ца спе цы яль ныя гу тар кі з ма ла ды мі. 

Та кі па ды ход ад се яў тых, хто раз гля даў цар коў-

ны шлюб як маг чы масць пры го жай фо та се сіі і 

яшчэ адзін «ці ка вы» пункт вя сель най пра гра-

мы. Вы ба чай це за іро нію, але зна хо дзі лі ся тыя, 

хто раз ва жаў пры бліз на так: «Мож на ў цырк, а 

мож на ў царк ву, мож на ле бе дзяў па кар міць, а 

мож на па вян чац ца. Ра ман ты ка, чо!»

Змян шэн не коль кас ці вян чан няў у наш час 

звя за на і з абяс цэнь ван нем са мо га шлю бу 

як з'я вы. Мно гія ця пер вы бі ра юць су жыц цё. 

Хоць яно па сва ёй сут нас ці бы вае роз ным. 

Ад ны жы вуць ра зам і лі чаць, што яны ў шлю-

бе, толь кі не за рэ гіст ра ва ным. Ін шыя ўво гу ле 

не пры зна юць сям'ю як фор му ад но сін па між 

людзь мі і да каз ва юць, што ні хто ні ко му ні чо-

га не па ві нен. Маў ляў, штамп на па чуц ці не 

ўплы вае.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Каш тоў нас ціКаш тоў нас ці

У да рэ ва лю цый ныя ча сы 

вян чан не бы ло адзі ным ва-

ры ян там для тых, хто ха цеў 

па брац ца шлю бам. Пры гэ тым 

у 1897 го дзе па вод ле пе ра пі су 

на сель ніц тва на ты ся чу жа на-

тых муж чын пры хо дзіў ся толь-

кі адзін раз ве дзе ны. Па каз чык 

з раз ра ду фан тас ты кі, уліч-

ва ю чы су час ную ста тыс ты ку 

раз во даў (у Бе ла ру сі рас па-

да ец ца кож ная дру гая сям'я). 

Ці да па ма гае сён ня цар коў ны 

шлюб збе раг чы лад у сям'і? 

Як мя ня ла ся стаў лен не да вян-

чан ня ў апош нія 20 га доў? Якіх 

прын цы паў пры трым лі вац ца, 

ка лі хо чаш пра жыць усё жыц-

цё з ад ным ча ла ве кам?

З КІМ ДА ВЯН ЦА — 
З ТЫМ ДА КАН ЦА?

Чым вар та кі ра вац ца, за клю ча ю чы цар коў ны шлюб


