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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

НА СО НЕЧ НЫМ 
БА КУ СЕ ЦІ ВА,
або Ан чоу сы з цюль кі і чыр во ныя ма кі ў сі няй ва зе

ПА МЯ ТА Е ЦЕ гэ ту фра зу з Бул га ка ва, якую пісь мен нік 

уклаў у вус ны пра фе са ра Пра аб ра жэн ска га: «Не чы тай-

це з ра ні цы са вец кія га зе ты»? Ка лі вы клас ці яе на су час ны 

ка пыл з мэ тай за ха ваць сэнс та го, што мелі на ўва зе аў тар 

і яго ге рой (не чы тай це, бо са псу я це са бе на строй і са ма-

ад чу ван не на ўвесь дзень), то гу чаць бу дзе пры бліз на так: 

«Не чы тай це з ра ні цы са цы яль ныя сет кі і тэ ле грам-ка на лы». 

І паў та ра еш са бе гэ та кож ны дзень, а толь кі ўлад ку еш ся 

ў тра лей бу се — ру ка са ма цяг нец ца да смарт фо на. Гэт кі, 

мож на ска заць, са ма зні шчаль ны аб рад, бо ні са ма ад чу ван-

не, ні на строй леп шым ад яго дак лад на не ста но віц ца.

Пры нам сі, так я ду ма ла да ня даў ня га ча су. Па куль 

не зла ві ла ся бе на тым, што шу каю ў на зва ных вір ту аль ных 

пра сто рах толь кі тое, што да ты чыц ца па лі тыч ных па дзей і 

та го, што ва кол іх ад бы ва ец ца. Пра ана лі за ва ла, вы дых ну-

ла — і вы ра шы ла па гля дзець на рэ чы больш аб' ек тыў на: 

у «Фэй сбу ку» звяр нуць ува гу не толь кі на тое, што сет ка 

па дае мне як све жыя на ві ны, але і не па ле на вац ца зай сці 

на ста рон кі сяб роў. Іх у мя не там зу сім ня шмат — уся го 

130 ча ла век, але за тое ўсіх ве даю аса біс та.

УРА ЖАН НІ, ска жу я вам, над звы чай ці ка выя. Бы іш ла 

па це ня вым ба ку ву лі цы, дзе і ха лад на ва та, і цем на ва-

та, а по тым рап там да ду ма ла ся пе рай сці да ро гу і тра пі ла 

ту ды, дзе све ціць сон ца. Яно, ка неш не, так са ма за аб ло кі 

ха ваец ца, і сі вер, бы вае, па дзьме, але ж не ўсё ва кол змрок 

ды хо лад, як да гэ туль ду ма ла ся.

Вя до ма, ад та го, што ад бы ва ец ца на во кал, мае «фрэн-

ды» не ад га родж ва юц ца. Хтось ці з іх хва ліц ца сва і мі све-

жы мі фо та з ак цыі «За Бе ла русь!», хтось ці кож ную ня дзе лю 

вы хо дзіць «на пра тэст», а пас ля з го на рам (ці з са ма іро ні яй) 

пі ша, як, кі ру ю чы ся марш ру там тэ ле грам-ка на ла, «на ха-

дзіў» 25 ты сяч кро каў. Хтось ці по сціць пес ню «Лю бі мую не 

ад да юць», хтось ці — на ві ны апа зі цый ных сай таў. Але гэ тыя 

пуб лі ка цыі нель га на зваць га лоў ны мі ці да мі ну ю чы мі. Ёсць 

ін шыя — больш аса біс тыя і ад гэ та га больш ці ка выя. Звы-

чай нае жыц цё звы чай ных лю дзей. Со неч ны бок се ці ва, на 

які мно гія з нас апош нім ча сам зу сім не за гляд ва юць.

ВОСЬ, на прык лад, спа да ры ня Та ма ра. Хо дзіць на прэм' е-

ры ў Вя лі кі і на лек цыі па фо та мас тац тве, збі рае ў ле се 

і со ліць ры жы кі, ро біць на стой ку з гры ба вя сёл кі і дзе ліц ца 

фо та ан чо у саў улас на га пры га та ван ня, якія яна зра бі ла 

з цюль кі... Спа да ры ня Люд мі ла, якая ка лісь ці ў Па ста вах 

час та ва ла мя не над звы чай смач ным біск віт ным пі ра гом, 

ма люе шы коў ныя кар ці ны і дзе ліц ца іх вы ява мі. Чыр во-

ныя ма кі ў цём на-сі няй ва зе, бе лыя ру жы ля гэт кай са май 

бе лай за на вес кі, ле бе дзі ў праз рыс тым свят ле... Спа дар 

Алесь, апан та ны кніж нік, вы клад вае на ста рон цы фо та 

пры га жэн ных на ра чан скіх края ві даў, дзе ліц ца сва і мі но вы мі 

пра фе сій ны мі ад крыц ця мі — пра зной дзе ны ін вен тар Жы-

ро віц ка га ма нас ты ра, на пі са ны амаль пяць сот га доў та му 

на ста ра бе ла рус кай мо ве, пра тое, як «Мак сім Баг да но віч з 

Яра слаў ля маск ві чоў тро ліў». (Апош няе вель мі раю знай сці і 

па чы таць.) Яшчэ ад на Люд мі ла за вя ла шча ню ка моп са (на-

зва ла Кек сам), а Ак са на ня даў на «ўсы на ві ла» з пры тул ку 

ру до га з бе лы мі лап ка мі ко ці ка Ан то на...

ЯШЧЭ (ці мне зда ец ца, ці на са мрэч так?) ме на ві та ў гэ-

ты час у сацыяльных сетках ста лі по сціць больш цы тат 

вя до мых лю дзей. «Тар ма зіць ся бе трэ ба на кож ным кро ку, 

і гэ та па він на пе ра тва рыц ца ў звыч ку... Ча ла век без тор-

ма за — са пса ва ная ма шы на» — з Ма ка ран кі. «Лю дзі час та 

бы ва юць дур ныя і ўпар тыя, эга цэнт рыч ныя і не ла гіч ныя. Усё 

роў на да руй ім. Ка лі ты доб ры, лю дзі бу дуць ві на ва ціць ця бе 

ў тым, што пад мас кай да бры ні ты ха ва еш ка рыс лі васць. 

Усё роў на за ста вай ся доб ры. Ка лі ты да мог ся пос пе ху, ця-

бе бу дуць акру жаць ня шчы рыя сяб ры і са праўд ныя во ра гі. 

Усё роў на да ма гай ся пос пе ху. Ка лі ты сум лен ны і шчы ры, 

лю дзі бу дуць пад ман ваць ця бе. Усё роў на будзь сум лен ны 

і шчы ры. Тое, што ты бу ду еш га да мі, хтось ці раз бу рыць за 

ад ну ноч. Усё роў на бу дуй. Ка лі ты спа кой ны і шчас лі вы, 

та бе бу дуць зайз дрос ціць. Усё роў на за ста вай ся шчас лі вы.

Тое да бро, якое ты ро біш сён ня, заўт ра лю дзі за бу дуць. Усё 

роў на ра бі да бро. Ад дай све ту са мае леп шае з та го, што 

ў ця бе ёсць, і свет па про сіць яшчэ. Усё роў на ад да вай са-

мае леп шае. Сяб ра мой, у рэш це рэшт, тое, што ты ро біш, 

усё роў на трэ ба не лю дзям. Гэ та трэ ба толь кі та бе і Бо гу». 

(Ма ці Тэ рэ за.) «Усе лю дзі, па сла ныя нам, — гэ та на ша 

ад люст ра ван не. І па сла ныя яны нам дзе ля та го, каб мы, 

гле дзя чы на гэ тых лю дзей, вы праў ля лі свае па мыл кі. І ка лі 

мы іх вы праў ля ем, гэ тыя лю дзі або так са ма змя ня юц ца, або 

сы хо дзяць з на ша га жыц ця». (Па стар нак.) «Не гвал ці ду шу 

не сва ёй пра фе сі яй. Пра фе сія ад па чат ку па він на быць ак-

там лю бо ві. І ні як не шлю бам па раз лі ку. І, па куль не поз на, 

не за бы вай це пра тое, што спра ва ўся го жыц ця — гэ та не 

спра ва, а жыц цё» (Му ра ка мі)...

Я так са ма сён ня на сва ёй ста рон цы раз мяс ці ла цы та ту 

з дэ тэк тыў най про зы, якая ня даў на за кра ну ла: «Па-

мы ляў ся Іван Ка ра ма заў, ка лі ска заў: «Ка лі Бо га ня ма, усё 

да зво ле на». Ні хто з ця бе за под ласць не спы тае больш 

стро га, чым ты сам»...

Рап там хто-не будзь, блу ка ю чы па со неч ным ба ку се ці ва, 

пра чы тае, за ду ма ец ца і спы ніц ца, каб пас ля з са мо га ся бе 

стро га пы таць не да вя ло ся.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Каб лю біць, 
трэ ба ве рыць

Вы ха ван цы до ма-ін тэр-

на та на огул лю дзі твор чыя. 

У сва іх май стэр нях яны 

ства ра юць не ве ра год ныя 

рэ чы. Та му, ка лі раз мо ва 

зай шла пра на паў нен не 

кап лі цы цар коў ны мі ат ры-

бу та мі, на ват су мнен няў не 

бы ло, што ўста но ва спра-

віц ца сва і мі сі ла мі.

— На шы па да печ ныя 

яшчэ да та го, як мы па бу-

да ва лі дом для ма літ вы, 

вы шы ва лі іко ны, — ка жа 

ды рэк тар Вес наў ска га 

до ма-ін тэр на та Вя ча слаў 

КЛІ МО ВІЧ. — Асаб лі ва 

пры го жа атрым лі ва юц ца 

яны ў Вя ча сла ва Бра ў са-

ва. Яго аб ра зы раз' еха лі ся 

ўжо па ўсім све це. Іх з за-

да валь нен нем бя руць на ват 

за мя жу.

Вя ча слаў, да рэ чы, зай-

ма ец ца гэ тым бо лей дзесяці 

га доў. Ка жа, што ка лі ён вы-

шы вае іко ны, у яго ўзні ма-

ец ца на строй. Пер шы аб раз 

ён пры свя ціў Мі ка лаю Цу да-

твор цу, а по тым вы шы ваў і 

Ісу са, і Бо жую Ма ці... Схе-

мы, ніт кі, кан ву — усё куп-

ляе са бе сам або пры мае 

ў па да ру нак ад зна ё мых. 

Пры зна ец ца, што ад ной чы 

па пра сіў Гос па да, каб ён 

да па мог яму су стрэц ца з 

бра там. І цуд ад быў ся, брат 

пры ехаў да яго.

— Ве ра вель мі да па ма-

гае ча ла ве ку ў жыц ці — да 

гэ та га асэн са ван ня кож ны з 

нас ад ной чы пры хо дзіць, — 

ка жа Вя ча слаў Клі мо віч. — 

Ка лі над на мі ўзя лі шэф ства 

ір ланд цы, мы шмат ча му ў 

іх на ву чы лі ся. Яны з вя лі кім 

хва ля ван нем ад но сяц ца да 

ве ры, лю бяць бліж ня га та-

кім, які ён ёсць. Гэ та вель мі 

скла да на, але не аб ход на. 

Мы яшчэ не ве да ем, што 

нас са міх ча кае ў гэ тым 

жыц ці.

Ле тась епіс кап Баб руй-

скі і Бы хаў скі Се ра фім бла-

сла віў бу даў ніц тва хра ма на 

тэ ры то рыі Вес наў ска га до-

ма-ін тэр на та. Усё не аб ход-

нае ства ра ла ся ў ту тэй шай 

ста ляр най май стэр ні. Пад 

кі раў ніц твам ін струк та ра па 

пра цоў ным на ву чан ні Ра ма-

на Шпі леў ска га вы ха ван цы 

ра бі лі драў ля ныя дэ та лі для 

кап лі цы, а не па срэд на бу-

даў ніц твам зай маў ся ра бо-

чы па аб слу гоў ван ні бу дын-

каў і збу да ван няў Дзміт рый 

Ша мя тун.

У сты лі ста ра даў няй 
тэх ні кі

Ва лан цё ры па да ры лі до-

му-ін тэр на ту на бо ры ал маз-

най ма за і кі, і тут вель мі хут-

ка асво і лі но вы від май стэр-

ства. Сён ня гэ ты кі ру нак 

на огул адзін з папу лярных 

ся род ама та раў хэнд-мэй-

ду. Тут не па трэб ны ні ігол кі, 

ні ніт кі, ні пяль цы — плас-

ты ка выя ка мень чы кі пры-

ма цоў ва юц ца да схе мы, 

на дру ка ва най на па пе ры. 

Сва ім агрань ван нем яны 

ства ра юць зі ха цен не, та му 

і тэх ні ка на зы ва ец ца ал маз-

най. Пра цэс ства рэн ня та кіх 

ікон на гад вае ста ра жыт ную 

тэх ні ку ма за і кі. Га то вы вы-

раб мож на лі чыць са праўд-

ным тво рам мас тац тва. Для 

зда ро ва га ча ла ве ка ні чо га 

скла да на га ў гэ тай тэх ні цы 

ня ма, хут чэй на ад ва рот. 

Але для лю дзей, якія тут 

жы вуць, та кая ра бо та — 

свое асаб лі вы подз віг.

Га лоў ным за хап лен нем 

Аляк санд ра Гал да е ва з'яў-

ля ец ца ма ля ван не, хоць ён 

ад на ра джэн ня не мае ні да-

ло няў, ні ступ няў. Ён на ву-

чыў ся ма ля ваць, за ціс нуў-

шы пэн дзаль у зу бах, і ро-

біць гэ та вір ту оз на. А яшчэ 

ён шмат ча су пра во дзіць у 

ін тэр нэ це і вель мі спрыт на 

ка рыс тац ца сты лу сам. Ана-

ла гіч ным чы нам ён збі рае і 

ал маз ную ма за і ку.

Скла да ней пра ца ваць з 

ёй На сці Сі ва ко вай, у якой 

ДЦП і сур' ёз ныя праб ле-

мы з ка ар ды на цы яй рук. 

Да та го як асво і ла ал маз-

ны «жы ва піс», яна збі ра ла 

звы чай ную ма за і ку, ра бі ла 

аплі ка цыі. Ал маз ная тэх ні-

ка па тра буе вя лі кай дак-

лад нас ці ў ру хах, і На сця 

пры кла дае шмат на ма ган-

няў, каб гэ тыя дроб ныя дэ-

та лі трап ля лі ў па трэб нае 

мес ца. У яе гэ та звы чай на 

атрым лі ва ец ца з дру гой 

або трэ цяй спро бы. Але яна 

дзяў чы на ўпар тая.

— Ма гу са браць іко ну за 

ты дзень, а ма гу за два, — 

ка жа На сця. — Усё за ле-

жыць ад скла да нас ці ра бо ты 

і на строю. Ужо зра бі ла дзве 

іко ны і не каль кі кар цін.

— На сця на огул ма лай-

чы на, — ра ду ец ца за сваю 

па да печ ную вы ха валь ні ца 

Іры на ГРЫ ШЫ НА. — Ёй 

гэтыя кар ці ны да юц ца з 

вя лі кай цяж кас цю, та му і 

больш каш тоў ныя. На огул 

для на шых вы ха ван цаў гэ ты 

за ня так вель мі ка рыс ны.

У Воль гі Ра гайн з ма то-

ры кай рук усё доб ра, яна 

пра цуе лёг ка і з на тхнен-

нем. Лю бі ма му за ня тку час-

та пры свя чае і свой воль ны 

час. На пра ца тэ ра пію ў до-

ме-ін тэр на це вы дзя ля ец ца 

мак сі мум ча ты ры га дзі ны, 

але тым, ка му па да ба ец ца 

гэ тым зай мац ца, да зва ля-

юць браць ра бо ту на дом.

— На жаль, яны не зу-

сім усве дам ля юць, хто 

такія свя тыя, але ін ту і тыў-

на ад чу ва юць гэ тую энер-

ге ты ку, — ка жа вы ха валь-

ні ца. — Вель мі ра ду юц ца, 

ка лі пры яз джае свя шчэн нік 

і хва ліць іх ра бо ту.

— На на шых іко нах Бо-

жань ка і Бо жая Ма ці, — 

тлу ма чаць бліз нят кі Воль га 

і Ві ка Кун цэ віч. І згад ва юць, 

што не каль кі ра зоў бы лі ў 

хра ме і за раз ча ка юць, ка лі 

ад кры ец ца іх кап ліч ка.

Гэ та га мо ман ту на огул 

тут ча ка юць усе — і вы ха-

ван цы, і вы ха валь ні кі. Псі-

хо лаг до ма-ін тэр на та Іры на 

Са ўчук рас каз вае, што ка лі 

ўста наў лі ва лі ку пал і крыж, 

шмат хто прый шоў па на зі-

раць за гэ тай па дзе яй.

— Та му і іко ны на шы 

вы ха ван цы ро бяць з вя лі-

кім на тхнен нем, ра ду юц ца, 

ка лі ба чаць вы нік сва ёй ра-

бо ты, — ка жа псі хо лаг. — 

Вель мі ча ка юць та го мо ман-

ту, ка лі на рэш це зроб ле ныя 

імі аб ра зы ўста но вяць у кап-

лі цы. У нас свое асаб лі вая 

ўста но ва, тут зу сім ін шае 

ўспры ман не рэ ча іс нас ці. 

За хап лен не ал маз най ма-

за і кай да па ма гае па зба віц-

ца ад на да куч лі вых ду мак, 

зма гац ца са стрэ сам, раз ві-

вае дроб ную ма то ры ку, што 

ў сваю чар гу па ляп шае ра-

бо ту моз га. Асаб лі васць вы-

клад ван ня аб ра зоў у тым, 

што гэ та ўзмац няе су вязь 

ча ла ве ка з Бо гам. Мож на 

ска заць, што пад час ра бо-

ты ад бы ва ец ца ма раль нае 

ачы шчэн не, раз ві ва юц ца 

най леп шыя якас ці асо бы — 

пра ца ві тасць, упар тасць.

— У на шых вы ха ван цаў 

за ла тыя ру кі, яны ўклад ва-

юць у свае вы ра бы ўсю ду-

шу, — да дае ды рэк тар. — 

І зна хо дзяць вя лі кія сі лы, каб 

вы пра ца ваць у са бе ўсед-

лі васць і цяр пен не. А гэта 

скла да на не толь кі для іх, 

але і для кож на га з нас.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хі ва 

Вес наў ска га 

до ма-ін тэр на та.

Іка на стас для свя то га
Вы ха ван цы Вес наў ска га до ма-ін тэр на та, 

што на Ма гі лёў шчы не, ро бяць сва і мі ру ка мі аб ра зы 
для па бу да ва най на іх тэ ры то рыі кап лі цы

Воль га КУН ЦЭ ВІЧ за ра бо тай.

Куль та вая па бу до ва, якая бу дзе асве ча на на свя та 

Па кро ваў у го нар свя ці це ля Па тры ка, асвет ні ка зям-

лі Ір ланд скай, ужо цал кам га то ва, за ста ло ся толь кі 

упры го жыць хра ма выя сце ны іко на мі. Ва ўста но ве 

для дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця пры вык лі ўсё па маг чы мас ці ра біць са ма-

стой на. Та му і іко ны для хра ма вы ра шы лі ства раць 

сва і мі ру ка мі. Сён ня пры ўста но ве дзей ні чае цэ лая 

май стэр ня, дзе ро бяц ца ўпры га жэн ні для ма лень-

кай царк вы.

Аляк сандр ГАЛ ДА ЕЎ ства рае не ру кат вор ныя аб ра зы.
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