
КОПІЯ З КОПІІ
У школь ны баць коў скі чат прый шло 

па ве дам лен не ад на стаў ні цы: «Трэ-

ба зра біць на ва год нія цац кі для ёл кі ў 

школь най біб лі я тэ цы». Мно гія зна ё мыя, 

баць кі вуч няў ма лод шых кла саў і вы ха-

ван цаў ста рэй шых груп у сад ках так са-

ма атры ма лі па доб ныя «да маш нія за-

дан ні», пры чым у не ка то рых вы пад ках 

за цвяр джаў ся на ват вы гляд бу ду чых 

ца цак і вы ці на нак-сня жы нак.

Што ж у гэ тым дрэн на га, ска жа це 

вы, — пад рых тоў ка да свя та, твор-

часць, ка лек тыў ная ра бо та га ла вой і 

ру ка мі, усё як мае быць. Так, ды не так. 

Пад рых тоў ка — зра зу ме ла. Але дзе 

мес ца для твор час ці, дзе пра сто ра для 

фан та зіі, ка лі та бе да вод зяць кан крэт-

ныя ўзо ры, па мер і ма тэ ры ял? «Нам на 

клас трэ ба трыц цаць ад ноль ка вых сня-

жы нак — та кая кан цэп цыя, — рас каз-

вае пры яцель ка, — а ча су і ім пэ ту ні ў 

ко га з баць коў ня ма, так што вы ра шы лі 

за ку піць не каль кі ліс тоў га то вых кі тай-

скіх на ле пак, ба ла зе імі ўсе кір ма шы 

ўжо за ва ле ныя...»

Тут, як га во рыць ге ра і ня доб ра вя-

до ма га су час ным баць кам і дзе цям 

мульт се ры я ла, рас ка жу я вам ка зач ку. 

Ну, не тое, каб зу сім ка зач ку, быль, 

але не пер шай све жа сці. Ад ным з вы-

дат ных пе да го гаў-ар га ні за та раў, яко га 

мне па шчас ці ла су стрэць у дзя цін стве, 

быў Ула дзі мір Ва лян ці на віч — ён вёў у 

нас у за вод скім лет ні ку «Ус ход» твор-

чыя гурт кі: асно вы фо та спра вы і вы-

паль ван не па дрэ ве. І трэ ба ска заць, 

што чар га ах вот ных за пі сац ца да яго 

заў сё ды збі ра ла ся ў пер шы ж дзень 

зме ны, ня гле дзя чы на стро гі і ад каз-

ны па ды ход: усе тлу ма чэн ні на стаў ні ка 

ўваж лі ва вы слу хаць, паў та рыць, трой-

чы ад ме раць і толь кі по тым пры сту паць 

да ра бо ты. Так, на вы паль ван ні мы са мі 

вы бі ра лі жа да ныя ма люн кі — мульт пер-

са на жаў, тэх ні ку, прын цэс, на цюр мор-

ты — не ка то рыя пры но сі лі і кар цін кі з 

ча со пі саў, аку рат на пе ра ма лёў ва ю чы 

іх праз каль ку. По тым зна хо дзі лі ся род 

за га то вак фа нер кі па трэб на га па ме ру, 

апра цоў ва лі іх з да па мо гай пе да го га, 

пе ра но сі лі ма лю нак, у не каль кі пры-

ёмаў вы паль ва лі, рас фар боў ва лі, па-

кры ва лі ла кам, а на пры кан цы зме ны, 

шчас лі выя, за бі ра лі да моў і хва лі лі ся 

баць кам. Але ве да е це, што ў гэ тай 

спра ве бы ло са мае каш тоў нае і пры-

ем нае? Што твая ра бо та чымсь ці ад-

роз ні ва ла ся ад ін шых — ко ле рам або 

па ме рам дош кі, таў шчы нёй вы па ле ных 

лі ній, спо са бам штры хоў кі... Ад па вед на 

і стаў лен не да до шчач кі, якую ты ўлас-

на руч на пе ра тва рыў, хай і ў сціп лы, але 

твор мас тац тва, бы ло па важ лі вае і бе-

раж лі вае.

Ін шая рэч, ка лі за ця бе прак тыч на 

ўсё зроб ле на і трэ ба толь кі вы браць 

у кра ме га то вы на бор для твор час ці: 

кар ці ны па ну ма рах, ма люн кі для вы-

паль ван ня з ад на ра зо вым пры бо рам, 

кан струк та ры, ма за і кі, ляль кі з фет ру, 

ары га мі, гра вю ры, са ма роб ныя маг ні-

ты, збор ныя ма дэ лі і г. д. Для дзя цей, 

якія толь кі па чы на юць зай мац ца кан-

стру я ван нем, вы яў лен чым ці дэ ка ра-

тыў на-пры клад ным мас тац твам, гэ та, 

без умоў на, ка рыс на — каб на огул абу-

дзіць ці ка васць да твор час ці, на ву чыць 

аку рат нас ці, пас ля доў нас ці і ло гі цы, за-

сво іць асноў ныя пры ёмы. Але не больш 

за тое. Каб на са мрэч ад чуць гар мо нію 

і пры га жосць, на быць ін ды ві ду аль ны 

стыль, ад пра віц ца ў са ма стой ны твор-

чы па лёт, трэ ба аба вяз ко ва вы хо дзіць 

за ме жы пра па на ва ных тра фа рэ таў, 

шаб ло наў і схем. Не ве ры це мне — па-

слу хай це кла сі ка. Ле а нар да да Він чы 

пра мым тэкс там ка заў: «Жа лю вар ты 

той ву чань, які не пе ра сяг нуў свай го 

на стаў ні ка». Сло вам, не за га няй це са мі 

ся бе ў рам кі бяз дум на га ка пі ра ван ня, 

пра ца ві тыя кі тай цы і су час ныя тэх на ло-

гіі на шмат хут чэй за вас зро бяць мільён 

ад ноль ка вых сня жы нак. Да зволь це 

са бе, а тым больш дзе цям, пра явіць 

твор часць — і ня хай на ват пер шая вы-

ці нан ка бу дзе кры вая, але за тое толь кі 

ва ша і на ін шыя не па доб ная.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Яны рас пі са лі ся ў вы са кос ным 
го дзе, праз двац цаць га доў 
фак тыч на га шлю бу, — 
і шчас лі выя.

Воль га і Ула дзі слаў Мі се ві чы на ра дзі лі ся 

хоць і ў роз ныя ме ся цы, але ў адзін дзень — 

8 чыс ла. У іх жыц ці шмат і ін шых ці ка вых су па-

дзен няў, а ра зам яны ўжо больш за трыц цаць 

га доў.

А сё ле та ў друк вый шла кні га ўспа мі наў Ула-

дзі сла ва Мі се ві ча «Пес ня ры. Я ро ман с про-

дол жень ем пишу...». Зда ва ла ся б, пры хіль ні кі і 

жур на ліс ты, якія грун тоў на ў тэ ме, усё ве да юць 

пра гіс то рыю «Пес ня роў». Але ж рас ты ра жа ва-

на і шмат та го, што не ад па вя дае рэ ча іс нас ці... 

Ця пер жа вя до ма з пер шых вус наў, як гэ та бы-

ло. Ма быць, мая лю бі мая част ка — тая, у якой 

Ула дзі слаў Мі се віч апа вя дае пра сваё пас ля ва-

ен нае дзя цін ства, гіс то рыю сва ёй сям'і, са бра-

ную па кру пін ках, і аса біс тае жыц цё. Па ляк па 

паш пар це, у пэў ны пе ры яд жыц ця Ула дзі слаў 

Люд ві га віч раз ва жаў: хто ён? Па ляк, са вец кі 

ча ла век, на чвэрць бе ла рус, бо і тут бы ла рад-

ня? У пе ры яд, ка лі «кра і на і ан самбль, якія мне 

ўсё да лі, ад на ча со ва руй на ва лі ся», ён усё-ткі 

ні як не мог зра зу мець для ся бе, кім ста не за 

ме жа мі Бе ла ру сі, і та му «аду сюль у лі ча ныя 

дні зры ваў ся ў Мінск». Хоць бы ла маг чы масць 

за стац ца і ў Маск ве, і ў Нью-Джэр сі. Зна ём ства 

з Воль гай па ста ві ла кроп ку ў «роз ду мах, хто я 

і дзе мне жыць».

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Праз 30 га доў.

«Ні ко лі не поз на «Ні ко лі не поз на 
стаць шчас лі вым»стаць шчас лі вым»

Ула дзі слаў МІ СЕ ВІЧ:

Не ста біль насць сям'і, 

на яў насць у ёй ад на го 

дзі ця ці, веч ны не да хоп 

ча су ў баць коў, ад сут насць 

кан так ту са шко лай 

і пе да га гіч ных ве даў у мам 

і тат... Усё гэ та, на дум ку 

спе цы я ліс таў, не га тыў на 

ўплы вае на вы ха ван не 

ма лых. Каб да па маг чы 

ма мам і та там га да ваць сва іх 

на шчад каў і пад трым лі ваць 

іх у гэ тай спра ве, у шко лах 

кра і ны пла ну юць ства рыць 

уні вер сі тэ ты баць коў ства. 

Ужо ў 7-8 кла сах школь ні каў 

мяр ку юць на ву чыць бу да ваць 

уза е ма ад но сі ны з ін шы мі 

людзь мі і бес кан флікт на 

вы ра шаць праб ле мы 

з да па мо гай спе цы яль ных 

фа куль та ты ваў. Усё гэ та 

аб мяр коў ва лі спе цы я ліс ты 

з роз ных кра ін на 

між на род най кан фе рэн цыі 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це.

(Заканчэнне 

на 3-й стар. «СГ».)

Уро кі вы ха ван няУро кі вы ха ван ня

ХТО НА ВУ ЧЫЦЬ... 
БЫЦЬ БАЦЬ КА МІ І ДЗЕЦЬ МІ?


