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Ці ве да е це вы, без ча го не маг-

чы мы Но вы год? Без ёл кі, са ла ты 

аліўе, сне гу, ман да ры наў? Без тэ-

ле ві за ра — га лоў на га ўпры га жэн-

ня на ва год ня га ста ла? Ды коль кі 

за ўгод на — мес цы і аб ста ві ны 

роз ныя бы ва юць. Без са праўд на га 

Дзе да Ма ро за? Трой чы «ха», у лю-

бым дзі ця чым сад ку 99 % жа но ча-

га ка лек ты ву мо жа даць май стар-

клас, як на 15 хві лін ра ніш ні ка 

пе ра тва рыц ца ў Дзе да Ма ро за і не 

«спа ліц ца» пе рад дзець мі. Ці без 

па да рун каў? Пы тан не на ўзда гон: а 

ка лі гэ ты па да ру нак — шкар пэт кі, 

то мо лепш без прэ зен та?

Зу сім вы пад ко ва цэнт раль ную 

ідэю, ка лі хо ча це, стры жань лю бо-

га свя та (і асаб лі ва Но ва га го да) 

да вя ло ся па чуць ад дзя цей. «Ка лі 

ты бу дзеш ся дзець та кая на дзьму-

тая і не за да во ле ная, то Но вы год 

да ця бе не прый дзе, бо ў ця бе 

ня ма на строю, ты не га то ва яго 

су стра каць», — стро га вы маў ля-

ла школь ні ца, ві даць, клас трэ ці, 

у ка лі до ры сва ёй па крыў джа най 

на ўвесь бе лы свет сяб роў цы. Не 

ве даю, якія ар гу мен ты дзяў чын ка 

пры во дзі ла ра ней, але гэ ты — 

спра ца ваў.

«Хі ба мо жа быць за пра гра ма-

ва нае, ча ка нае, за пла на ва нае 

шчас це?» — маг чы ма, за пы та е це 

вы. Дык ні хто і не ка жа, што трэ ба 

ве ся ліц ца пры му со ва, на туж на, — 

ня ма ні чо га больш шкод на га за 

пры двор ную пра цу і пры кле е ную 

ўсмеш ку, бо «ёсць уста ноў ка ве-

се ла су стрэць Но вы год». Без-

умоў на, іс нуе не ад на аб' ек тыў ная 

пры чы на, ка лі свя точ на га на строю 

прос та ня ма і ні дзе не возь меш. 

Але ўмець зна хо дзіць ра дасць і 

шчас це на ват у дро бя зях, ня гле-

дзя чы на аб ста ві ны, на су пе рак 

та му, што пад ка нец го да мно гія 

лю дзі та кія агрэ сіў ныя, — рэд кая 

і над звы чай ка рыс ная для жыц ця 

вар тасць. Гэ та му ап ты міз му ву-

чым ся ў тым лі ку і мы, жур на ліс-

ты, — у шмат лі кіх на шых ге ро яў, 

моц ных, свет лых, ці ка вых і доб рых 

лю дзей, з які мі су стра ка ем ся ця-

гам го да і пра якіх рас каз ва ем на 

ста рон ках «Ся мей най». І як па каз-

вае прак ты ка, ка лі вы ха ваць Ба бу-

Ягу ў сва ім ка лек ты ве, — чы тай, 

жыц ця люб ства ў са бе, то шмат 

якія рэ чы ста но вяц ца пра сцей шы-

мі: і кас цюм чык ся дзіць як след, і 

ўсмеш ка на тва ры рас цві тае час-

цей і ўпры гож вае ця бе так, што 

люс тэр ка ўпэў не на пад каз вае: не 

прын цэ са — ка ра леў на!, і ня важ на 

ста но віц ца, коль кі ця пер гра ду-

саў ні жэй ну ля, і на леж ным чы нам 

спра цоў вае сне га ўбо рач ная ла па-

та і тэ о рыя шас ці па ціс кан няў рук, 

праз якія ні бы та зна ё мыя ўсе лю-

дзі на зям лі і рас паў сюдж ва ец ца 

эс та фе та доб рых учын каў...

Сло вам, не цяг ні це да Но ва га 

го да, спа дзе ю чы ся, што вось — 

хоп! — і пад бой ку ран таў, пад 

«У ле се на ра дзі ла ся елач ка», лю-

бі мыя свя точ ныя ка ме дыі і эст рад-

ныя хі ты на строй рап там ад не куль 

з'я віц ца і пры жы вец ца ў ар га ніз ме, 

як род ны. Каб свя та атры ма ла ся, 

яго трэ ба ча каць і да яго трэ ба 

рых та вац ца, знеш не ды ўнут ра на. 

Каб кож ны год 31 снеж ня — хоць 

у лаз ню, хоць у тэ атр, хоць па да-

ро зе на Ка на ры, хоць з сяб ра мі 

ў лес, хоць до ма з сям' ёй, — але 

га лоў нае, каб з за да валь нен нем. 

Інакш і па чы наць не вар та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

P. S. А ка лі вы знай шлі ў тэкс це 

ўсе цы та ты і на мё кі на на ва год нія 

філь мы — вам плю сік у кар му і не-

каль кі ба лаў у скар бон ку свя точ на-

га на строю!
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Воль га ЖА ДЗЕ Е ВА — 
жур на ліст ка, 
біз нес-ву ман, да та го ж 
ма ці пя ця рых дзя цей. 
Яна ства раль ні ца пер ша га 
бе ла рус ка га пар та ла пра 
мо ду РRЕTАРОRTАL, 
са ўла даль ні ца кра мы 
адзен ня і ак се су а раў 
«Кан цэпт-кра ма». 
Пра ка хан не, кар' ер ны 

шлях, сак рэ ты ўда ла га 

пла на ван ня ча су 

і вы дат на га ма ця рын ства 

мы спы та лі ў на шай 

пры го жай су раз моў ні цы.

— Воль га, якой у юнац-

тве вам ба чы ла ся ідэа льная 

сям'я?

— З дзя цін ства ў га ла ве бы-

ла вы раз ная схе ма аса біс та га 

жыц ця, дзе аба вяз ко ва па ві нен 

быць муж і мак сі мум два дзі ця ці. 

У 21 год я су стрэ ла ка ха на га ча-

ла ве ка, які пад час на ша га зна-

ём ства ска заў, што я па доб на 

на яго бу ду чую жон ку. Шчы рыя 

па чуц ці і жа дан не мець друж-

ную сям'ю паў плы ва лі на тое, 

што мы па жа ні лі ся ўся го праз 

паў го да ста сун каў.

— За раз у вас пяць цу доў-

ных дзя цей. Знеш не яны вель-

мі па доб ныя ад но да ад на го: 

бла кіт на во кія, свет лень кія. 

А па ха рак та ры?

— Ня гле дзя чы на тое, што на-

ра дзі лі ся ма лыя ў ад ных і тых жа 

баць коў, рас туць у ад ной і той 

жа сям'і, тэм пе ра мен ты ў іх роз-

ныя. Хоць, на пэў на, ня пра віль на 

ка заць пра ад ных і тых жа баць-

коў, бо ў пэў ныя пе ры я ды жыц ця 

па ўнут ран ым ад чу ван ні мы з 

му жам мя ня лі ся. З кож ным го-

дам я і Са ша ста на ві лі ся больш 

муд ры мі, пад рых та ва ны мі.

На ша ста рэй шая дач ка Ары-

на, якой за раз 15 га доў, з ча-

ты рох па ча ла пра фе сій на зай-

мац ца фі гур ным ка тан нем, ця-

пер тан цуе ў гру пе пад трым кі 

ха кей на га клу ба «Ды на ма». 

Ка лі дзі ця «сяб руе» са спор-

там, гэ та па кі дае свой ад бі так 

на ха рак та ры: яна ба ец. І яшчэ 

мой не аб' ек тыў ны ма ця рын скі 

по гляд мо жа ска заць і аб тым, 

што Ары на вель мі пры го жая і 

мэ та на кі ра ва ная.

Адзі нац ца ці га до вы сын Анд-

рэй — бун тар: заў сё ды мае 

сваё мер ка ван не, якое гуч на 

ад стой вае. Не лю біць ву чыц-

ца ў шко ле, але лю біць спорт: 

зай ма ец ца дзю до, фут бо лам. 

З ра ні цы да ве ча ра за хоп ле ны 

толь кі гэ тым.

Да чцэ Маг да ле не дзе вяць га-

доў, яна ў нас ці ка вая асо ба: як 

ка зач ная фея, лас ка вая, жы ве 

ў сва ім све це прын цэс і ад на-

ро гаў. А яшчэ дзяў чы на вель мі 

вы со кая для свай го ўзрос ту, на-

пэў на, бу ду чая ма дэль рас це!

Стэ фа ніі шэсць га доў. Яна, у 

ад роз нен не ад Анд рэя, цяг нец-

ца да ву чо бы і лю біць ка ман-

да ваць. Ну, і са мы ма лень кі ў 

сям'і — Мі кі та, яму паў та ра гад-

кі. З упэў не нас цю ма гу ска заць, 

што ён вель мі ак тыў ны і лю біць 

па ес ці!

— Чым вы кі ра ва лі ся, ка-

лі на паў ня лі кож ную хві лі ну 

воль на га ча су сва іх сы ноў і да-

чок да дат ко вы мі за ня тка мі?

— Я ўпэў не на, што баць кам 

трэ ба зай маць дзя цей роз ны мі ак-

тыў ны мі дзе ян ня мі, тлу ма чыць ім, 

на вош та гэ та спат рэ біц ца ў жыц ці. 

А яно аба вяз ко ва спат рэ біц ца. На-

прык лад, Ары ну мы ад да лі на пра-

фе сій нае фі гур нае ка тан не, ка лі 

ёй бы ло ча ты ры га ды. Што дзён-

ныя трэ ні роў кі па не каль кі га дзін, 

па ра лель на — гім нас ты ка. Ча сам 

да чцэ ўво гу ле не ха це ла ся іс ці, 

але я заў сё ды ма ты ва ва ла, пад-

трым лі ва ла. Так і з ін шы мі дзець-

мі. Да іх трэ ба пры слу хоў вац ца, 

але не па ту раць кап ры зам.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач ПА СПЕЦЬ УСЁ ПА СПЕЦЬ УСЁ 
І НА ВАТ БОЛЬШІ НА ВАТ БОЛЬШ

ДЛЯ ГЭ ТА ГА ДЛЯ ГЭ ТА ГА 
ШМАТ ДЗЕТ НАЯ ШМАТ ДЗЕТ НАЯ 
МА ЦІ ЗМЯ НІ ЛА МА ЦІ ЗМЯ НІ ЛА 
ЖЫЦ ЦЁ — ЖЫЦ ЦЁ — 
СВАЁ І РОД НЫХСВАЁ І РОД НЫХ

Не ад но па ка лен не тэ ле гле да чоў пом ніць і лю біць Аляк санд ра ЖДА НО ВІ ЧА 

як Ма ля ва ны ча з «Ка лы хан кі», ня гле дзя чы на тое, што яго ге рой ужо не каль-

кі га доў як не з'яў ля ец ца на эк ра не. Тэ ат ра лы доб ра ве да юць Жда но ві ча — 

май стра сцэ ны, ак цё ра, ці ка ва га і ў шмат лі кіх па ста ноў ках Рус ка га тэ ат ра, 

і ў кі на ра бо тах. І вель мі ня мно гія зна ё мыя са Жда но ві чам-даб ра чын ні кам, 

ства раль ні кам ін клю зіў ных пра ек таў, мас тац кім кі раў ні ком між на род на га фес-

ты ва лю бат ле еч ных і ля леч ных тэ ат раў «Ня бё сы», што хут ка вось ужо пя ты 

раз ад бу дзец ца ў Свя та-Елі са ве цін скім ма нас ты ры. Нам па да ец ца — лік гэ тых 

ня мно гіх вар та па вя лі чыць.

«Што я, — сціп ла ад мах ва ец ца Аляк сандр Вік та ра віч, — мая ро ля ў фес ты ва лі зу сім 

не вя лі кая, пе ра важ на дзяў ча ты тры ма юць «Ня бё сы» на сва іх кво лых пля чах, цяг нуць 

усе мо ман ты — ар га ні за цыя, пры ём і за ся лен не за меж ных удзель ні каў, даб ра чын ныя 

ак цыі, — хоць не ка то рым «дзяў ча там» ужо пад шэсць дзя сят».

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Па ду шахПа ду шах

«НЯ БЁ СЫ» НА ПЛЯ ЧАХ«НЯ БЁ СЫ» НА ПЛЯ ЧАХ
Су час ная каз ка пра доб рых лю дзей 

і ажы ве лыя ляль кі


