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Су час ным гле да чам ці ка ва 

бы ло ўба чыць, як апра на лі ся 

прод кі ў кан цы па за мі ну ла га 

ста год дзя аль бо на па чат ку 

ХХ. На ме ра пры ем стве кас-

цю мы дэ ман стра ва лі не толь-

кі на ма не ке нах, іх га лоў ным 

чы нам па каз ва лі ўжы вую з 

да па мо гай ма дэ ляў. На прык-

лад, на род ны фальк лор ны 

гурт з вёс кі Раз дзя ла ві чы 

Ган ца віц ка га ра ё на «За ві ца» 

па ка заў фраг мент вяс ко ва га 

вя сел ля. Атры маў ся не вя лі кі 

спек такль з апра на ннем ня-

вес ты, бла сла вен нем баць-

коў, аб ра да вы мі пес ня мі. 

Гле да чы пад тры ма лі са ма-

дзей ных ар тыс таў шчы ры мі 

апла дыс мен та мі. Ды рэк тар 

Ган ца віц ка га до ма ра мёст ваў 

Мар га ры та Са ла не віч звяр-

ну ла ўва гу на тое, што ў ра ё-

не пра гля да юц ца два кі рун кі 

фа со наў і ўзо раў на род на га 

строю. І яны вель мі ад роз ні-

ва юц ца. Дык вось ім пра ві за-

ва нае вя сел ле бы ло па ка за на 

ў кас цю мах з рэ гі ё на ў кі рун-

ку вё сак Лю сі на, Маль ка ві чы, 

Раз дзя ла ві чы. Жа ніх апра нуў-

ся ў строй з Лю сі на — вёс кі, 

вя до май нам з ко ла саў ска га 

«На ро ста нях».

А бя ро заў скія руч ні кі і 

фар туш кі асаб лі выя сва і мі 

вя сё лы мі жыц ця ра дас ны-

мі ўзо ра мі. Лю бо му на вед-

валь ні ку края знаў ча га му зея 

ў Бя ро зе, дзе яны за хоў ва-

юц ца, ска жуць: «Та кія ру жы 

на ар на мен це, та кіх кон ні каў 

на руч ні ках вы не су стрэ не-

це ні дзе». І на ват на ка шу лі 

з та ню сень ка га лё ну, якой 

сто га доў, здзіў ляе роў ная, 

ні бы ма шы най зроб ле ная, 

вы шыў ка. Рэч кож най май-

стры хі экс клю зіў ная, хоць і 

вы ка на ны яны ў ад ным сты-

лі — так, што ўзо ра мі аба вяз-

ко ва вы да юць рэ гі ён аль бо 

мес ца дыс ла ка цыі май стра.

Вось, ска жам, ма ла рыц кі 

строй не пе ра блы та еш з ін-

шым. Тут яшчэ ў 70—80 га-

дах вяс ко вых ба бу лек ха ва лі 

ў су кен ках, якія да ста лі ся ім 

ад сва іх ба буль і ма ці. Ад на 

з іх на каз ва ла дзе цям хоць 

бы па клас ці та кое адзен не 

ёй у да ма ві ну: «Бо як мя не 

на тым све це па зна юць, чыя 

я і ад куль?» Пра гэ та рас ка-

за лі су пра цоў ні кі Ма ла рыц-

ка га цэнт ра твор час ці. А на 

свя та ў Брэст пры еха ла зна-

ка мі тасць гэ та га Цэнт ра — 

май стар па ткац тве, жы вая 

эн цык ла пе дыя на род на га 

жыц ця 82-га до вая Сце па ні да 

Аляк се еў на Сце па нюк. Ма ла-

рыц кі плат за вя заць сён ня не 

кож ны здо лее, а Сце па ні да 

Аляк се еў на мно га мо жа не 

толь кі рас ка заць пра гэ тую 

дэ таль гар дэ ро ба, а так са ма 

пра вес ці май стар-клас па за-

вяз ван ні пла та.

Строй з на зва на га ра ё на 

з яго не паў тор ны мі ўзо ра-

мі і ад мыс ло вым га лаў ным 

убо рам — пла там — даў но 

на быў вя до масць у на шай 

кра і не. Пра адзен не на пі са ны 

ма на гра фіі, без узо раў гэ тых 

спад ніц, фар туш коў, ка шуль 

не абы хо дзіц ца ні вод ная вы-

стаў ка. Але са праўд ных кас-

цю маў з ба бу лі ных ку фэр каў 

за ста ец ца ўсё менш. Та му ў 

Цэнт ры твор час ці па ста ві лі 

за да чу — паў та рыць строй з 

ха рак тэр ным узо рам на су-

час най тка ні не і тым са мым 

не даць па мер ці ве ка вой тра-

ды цыі. Зай ма юц ца вы ра бам і 

рэ кан струк цы яй кас цю ма не 

толь кі ў Ма ла ры це, але і Ган-

ца ві чах, ін шых ра ё нах. Та му 

кан цэрт-па каз, што атры маў 

наз ву «Мод ны стыль — на-

род ны тэкс тыль» не абы шоў-

ся без ка лек цый су час ных 

май строў і іх ін тэр прэ та цый 

на род най тэ ма ты кі. Та кім чы-

нам, на ад ной сцэ не мож на 

бы ло ўба чыць больш за 200 

аў тэн тыч ных і рэ кан стру я ва-

ных кас цю маў з усіх кут коў 

Брэсц кай воб лас ці. Пад час 

ме ра пры ем ства так са ма 

прай шла прэ зен та цыя фо-

та ка та ло га «Рэ гі я наль ныя 

асаб лі вас ці тра ды цый на га 

кас цю ма Брэст чы ны», у якім 

са бра ны ілюст ра цыі больш як 

сот ні ары гі наль ных стро яў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Строй на род ны 
заў сё ды мод ны
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Роз ныя лю дзі га то выя бы лі пе-

ра даць дзі ця чыя каш кі-пю рэш кі, 

на быць пам пер сы, ці ка ві лі ся, чым 

яны мо гуць яшчэ быць ка рыс ныя. 

А ма ла дая сям'я, для якой усё гэ та 

збі ра ла ся, спа чат ку на ват і не зда-

гад ва ла ся, што нех та ўжо ла мае 

га ла ву над яе праб ле ма мі. Зва рот 

па да па мо гу ін тэр нэт-су пол кі быў 

вы ключ на іні цы я ты вай іх су сед кі.

Я раз да бы ла ад рас і на пра сі-

ла ся ў гос ці да су жэн цаў. Пер шае 

ўра жан не, ні бы дзве ры мне ад чы-

ні ла Дзюй мо вач ка з не маў лят кам 

на ру ках — та кая Да ша то нень кая, 

да лі кат ная, ды яшчэ пры не вы со кім 

рос це, ні як не ве рыц ца, што гэ та не 

пад ле так, а ма ла дая ма ма. Дзяў чы-

на па дзя лі ла ся, на коль кі іх сям'я рас-

чу ле на тым, што зу сім не зна ё мыя, 

але не абы яка выя лю дзі пе ра да юць 

гас цін цы ма лой, ад да юць дзі ця чыя 

цац кі і адзе жу, з якіх вы рас лі іх дзет-

кі. «Але для нас са мае га лоў нае за-

раз — знай сці ра бо ту для Дзя ні са, 

ён ез дзіць усю ды, а ні дзе не бя руць. 

Пра гля дае ва кан сіі, пры бы вае на 

мес ца, а вы свят ля ец ца, што ту ды 

ўжо лю дзей на бра лі. Хо дзіць па роз-

ных уста но вах, ма га зі нах. Ён жа ні-

я кай пра цы не цу ра ец ца».

— Я ма гу ка сіць тра ву, пра ца ваць 

на аў та мый цы і ра ман та ваць трак та-

ры (у мя не пра фе сія сле сар-трак та-

рыст), пай шоў бы і на бу доў лю, але 

там ця пер за ціш ша. Ка жуць ча каць 

да вяс ны, — пад клю ча ец ца Дзя ніс. 

Хлоп цу — 22 га ды. Ка лі ня ма пэў най 

аду ка цыі і во пы ту, знай сці ра бо ту, 

ака за ла ся, не так прос та, та му ён 

па га джаў ся і на ча со вую за ня тасць, 

пра ца ваў у роз ных ар га ні за цы ях па 

да га во рах пад ра ду. І ўжо па спеў 

па спра ба ваць ся бе ў роз ных ро лях 

на рын ку пра цы. Быў і груз чы кам, і 

пад соб ным ра бо чым, зай маў ся доб-

ра ўпа рад ка ван нем, на прык лад, на 

та кім аб' ек це, як «Вя лі кі ка мень», не 

ад маў ляў ся і ад роз ных дроб ных пад-

пра цо вак: аб' яў кі рас кле іць, мэб лю 

пе ра цяг нуць, шпа ле ры па кле іць.

Па куль я гу та ру з ма ла ды мі 

баць ка мі, з ма лень кай Ве ра ніч кай 

нянь чыц ца звод ны брат Дзя ні са — 

Ва дзім, ён пры дум ляе ма лой ней кія 

гуль ні, но сіць на ру ках і ўсё лас ка ва 

па пра кае «Вой, якая ж ты га рэ за».

Ма лая пе ра бі ра ец ца на ка ле ні да 

ма ці, а Ва дзік да лу ча ец ца да раз-

мо вы:

— Я ж так са ма шу каю ра бо ту. 

Шка дую, што зволь ніў ся з кра мы, 

дзе пра ца ваў груз чы кам. Але бы лая 

жон ка ўвесь час па пра ка ла мя не за 

не вя лі кі за ро бак. Я не п'ю, не гу ляю, 

не пра гуль ваю, у мя не ў пра цоў най 

кніж цы ні вод на га ар ты ку ла. Трэ ба 

на ра бо ту бы ло вый сці ў свя точ-

ны дзень, на прык лад 31 снеж ня ці 

1 сту дзе ня, — заў сё ды тэ ле фа на ва лі 

мне. Спра ба ваў вяр нуц ца на ста рое 

мес ца, але яно ўжо за ня тае. У ін шыя 

ма га зі ны пра сіў ся, па гля дзяць, што 

ху ды, і ад маў ля юць, быц цам ду ма юць, 

што раз ва лю ся, а я вель мі моц ны, ма-

гу та кія мя хі на спі ну ўскі нуць, што не 

кож на му пад сі лу. Ча сам пры яз джаю 

ўлад коў вац ца, але, як толь кі за поў ню 

ан ке ту, ад маў ля юць. У га зе тах час та 

ва кан сіі «пус тыя», лю дзей на іх ужо 

на бра лі. А кам п'ю та ра, каб праз яго 

шу каць мес ца, у мя не ня ма. Та му і пе-

ра бі ва ю ся па куль ча со вы мі за роб ка-

мі. На прык лад, у «Ка му нар ку» ўлад-

коў ваў ся на на ва год нюю пра гра му, на 

бу доў лі пад за раб ляў, быў да рож ным 

ра бо чым. Ка жуць, пра нас, што мы не 

хо чам ні ку ды ўлад коў вац ца. Ня праў-

да! Дай це мне мес ца, я ад ра зу пай ду 

пра ца ваць, хоць снег чыс ціць. Дня мі 

ха дзіў у ЖЭС пра сіц ца, але мне ска-

за лі, што ў іх ка лек тыў ужо склаў ся... 

Я ж і Дзя ні су, ка лі атрым лі ва ец ца пад-

за ра біць, ста ра юся да па маг чы. Так, 

пэў ны час мне шан ца ва ла з ра бо тай. 

Я і пра дук ты ім куп ляў. За свят ло 

пла ціў. Ка лі па про сяць, пры яз джаю 

з ма лой па ся дзець. За раз Дзя ніс па-

клі каў па гля дзець, што ў іх з дзі ця чай 

ка ляс кай не так. Выявіліся праб ле мы 

з ка лё сі ка мі, яны зля та юць.

— Ча сам па між род ны мі бра та мі 

та кіх ад но сін ня ма, а вы — звод ныя! 

Хлоп цы, вы — цуд.

— Ён ма ла дзей шы, як я яго па-

кі ну? Мы ж рас лі ра зам, ён мне 

са праў ды як род ны брат, і я яго ні 

ў якую крыў ду не дам. Хоць ні я кіх 

кроў ных су вя зяў у нас ня ма, — тлу-

ма чыць Ва дзім. — Мы прос та ра зам 

вы хоў ва лі ся ў дзі ця чым до ме ся мей-

на га ты пу. У кож на га дзі ця ці, перш 

чым па тра піць ту ды, свая гіс то рыя. 

Я сі ра та з двух га доў. Мой баць ка 

за біў ма ці, а пас ля і яго не ста ла. 

Дзя ні са бра лі ў пры ём ную сям'ю, а 

пас ля вяр ну лі...

Да ша з Дзя ні сам тым ча сам па-

кар мі лі ма лую. І я пе ра клю ча ю ся на 

су жэн цаў: «Атрым лі ва ец ца, за раз 

ва ша сям'я жы ве на ад ну дзі ця чую 

да па мо гу?»

— І боль шасць з яе сы хо дзіць 

на ква тэ ру. Акра мя ка му наль ных 

пла ця жоў, нам трэ ба вы плач ваць 

пры ва ты за цыю, — тлу ма чыць Дзя-

ніс. — Мае баць кі бы лі па збаў ле ныя 

баць коў скіх пра воў, гэ тую ква тэ ру ў 

іх за бра лі, яна лі чы ла ся «ан ты са ні-

тар най». А ка лі яна да ста ла ся мне, 

спат рэ бі ла ся шмат ча су, каб пры-

вес ці яе ў па ра дак. Ра монт ра бі лі, 

зра зу ме ла, сва і мі ру ка мі.

Агля даю па кой чык, ён чыс цень-

кі і аку рат ны. Цес на ва та, ка неш не, 

але тыя, у ка го ёсць не маў ля, ад ра зу 

ўспом няць, як не ха пае пло шчы, ка лі 

ўся пра сто ра за ня та рэ ча мі для дзі ця-

ці — лож кам, крэс лам, ма не жы кам.

— Да лей усе гро шы ідуць на Ве-

ра ніч ку, — пра цяг вае спра ва зда чу 

пра ся мей ныя вы дат кі Да ша. — 

Шмат сы хо дзіць на пам пер сы. Да-

ра гое і дзі ця чае хар ча ван не. Зра зу-

ме ла, кан сер вы з тру сам мы ма лой 

не на бы ва ем, але з яла ві чы най, ку-

ры цай бя ром. За раз су сед ка столь кі 

каш і ін шых пры сма каў Ве ра ніч цы 

пры вез ла. Хоць бан кет на ўвесь 

свет ра бі!... А ўжо са бе з пра дук таў 

мы на бы ва ем па мі ні му ме.

— Ма ла дыя лю дзі, вы ж та кія ху-

дыя. Са мі ка лі апош ні раз мя са елі?

— Ну... учо ра, — за мя ла ся Да-

ша. — Не, вы не ду май це, мы і кат-

ле ты ро бім, ка шы, ма ка ро ну ва рым. 

У мя не прос та та кі це ласк лад...

«Так, у мя не з са бой ёсць трыц-

цаць руб лёў, за раз з ва мі вы бі ра-

ем ся ў кра му па пра дук ты», — ка-

ман дую я, су жэн цы доў га ад не ква-

юц ца, уда ло ся іх уга ва рыць, толь кі 

ка лі ска за ла, каб лі чы лі, што гэ та 

га на рар за ма тэ ры ял, які мы ця пер 

ро бім...

Не на за ву ся бе мар на траў ні-

цай, але ў гэ тай дзяў чы ны мне б 

яшчэ па ву чыц ца бе раж лі вас ці. Яна 

ўваж лі ва вы ву чае цэ ны на эты кет-

ках, вы бі рае са мыя тан ныя пра дук-

ты, а ў бок якіх ла сун каў на огул 

не гля дзіць. Да ша за трым лі ва ец ца 

толь кі ка ля пры лаў каў з са мым не-

аб ход ным: тва рог і су месь Ве ра-

ніч цы, хлеб, фрук ты. Ка лі кла дзе 

ў ко шык два яб лы кі, я ці каў лю ся, 

ча му ж так ма ла.

— Ну, я ма лой... А мы са мі як-не-

будзь абы дзем ся...

Тым ча сам спра бую вы свет ліць, 

ці ёсць нех та са ста рэй ша га па ка-

лен ня, хто ней кім чы нам да па ма-

гаў бы ма ла дым лю дзям.

— Мая ба бу ля на ра бо ту на ват 

улад ка ва ла ся, каб мне хоць ка лі 

да па маг чы. Але для мя не са мае га-

лоў нае, каб у му жа бы ла па ста ян ная 

ра бо та. За на мі ж со чаць ор га ны 

апе кі і ка жуць, ка лі ён не зной дзе 

ра бо ту, бу дуць раз гля даць пы тан не 

аб лё се ма лой. Я так ба ю ся, каб яе 

не за бра лі. Яна для мя не ўсё...

Дзяў чы на ве дае, што та кое ад-

чуць ся бе адзі но кай. Яна бы ла ма-

лой, ка лі баць ка сы шоў з сям'і, ма ці 

«зла ма ла ся», па ча ла вы пі ваць, раз-

гля да ла ся пы тан не аб па збаў лен ні 

яе баць коў скіх пра воў, а Да шу та-

ды на ней кі час за бра лі ў пры ту лак, 

праў да, пас ля вяр ну лі...

— Да ша, ка лі б лю дзі вам за ха-

це лі неш та пе ра даць, што б ты па-

пра сі ла?

— Раз ві ва ю чыя цац кі для Ве ра ніч-

кі, каб зна ё міць яе з ко ле ра мі, фор-

май, трэ ні ра ваць паль чы кі, кніж кі з 

цвёр дай вок лад кай, фіт бол, каб мы з 

ма лой на ім гім нас ты ку ра бі лі...

Ёсць ра шэн не
...Ма лень кая аб' яў ка ў ін тэр нэ це 

мо жа змя ніць мно гае. Ужо праз не-

каль кі дзён Дзя ніс і Ва дзік знай шлі 

ра бо ту. У Да шы ха ла дзіль нік за-

стаў ле ны дзі ця чым хар ча ван нем. 

А яшчэ гэ та аб' яў ка аб' яд на ла лю-

дзей, што на яе ад гук ну лі ся. Яны 

пра цяг ва юць зно сі ны, а ня даў на па 

вай бе ры прый шло пры ві тан не ад 

Да шы най су сед кі: « Не губ ляй це ся, 

ёсць і ін шыя лю дзі, якім усе ра зам 

мы здоль ныя да па маг чы».

Да па доб ных ва лан цёр скіх іні цыя-

тыў (а яны час та «за свеч ва юц ца» 

ў ін тэр нэ це) мо жа да лу чыц ца лю бы 

ах вот ны. На са мрэч, не заў сё ды, для 

та го каб да па ма гаць, па трэб ны гра-

шо выя ах вя ра ван ні — мож на пе ра-

да ваць адзен не і рэ чы, кні гі, мы ю чыя 

срод кі. На ват ка лі вы аб наў ля е це ін-

тэр' ер, ста рую мэб лю і тэх ні ку мож на 

пе ра даць, на прык лад, тым жа вы пуск-

ні кам дзі ця чых да моў, ма ла ма ём ным 

сем' ям. Зной дзец ца за па тра ба ван не 

і ва шым умен ням, на прык лад, ка лі 

вы ўдзель ні ча е це ў са ма дзей нас ці 

ці мо жа це пра вес ці роз ныя май стар-

кла сы, пе ра вез ці неш та.

Трэ ба ска заць, што сён ня ў Бе ла-

ру сі дзей ні чае і шэ раг даб ра чын ных 

гра мад скіх ар га ні за цый, якія га то вы 

да па маг чы лю дзям, што па тра пі лі ў 

ня прос тую сі ту а цыю. Яны аказ ва-

юць псі ха ла гіч ную ці юры дыч ную 

пад трым ку, пе ра да юць пра дук то выя 

на бо ры і рэ чы для дзя цей. І, што не 

менш важ на, зай ма юц ца на ву чан-

нем і пра ца ўлад ка ван нем, пры ма юць 

за ха ды да та го, каб лю дзі на ву чы лі ся 

са мі спраў ляц ца з праб ле ма мі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПА ДА РУН КІ 
ДЛЯ ВЕ РА НІЧ КІ

Фота носіць 
ілюстрацыйны характар.


