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ЧЫП РО ДУ
У сям'і ды зай не ра ўсе бы-

лі ру кас тыя, пры чым не толь кі 

жан чы ны, але і муж чы ны. Ган-

на, мож на ска заць, рас ла ў све-

це хэнд-мэй да. Яе лат вій ская 

ба бу ля лі чы ла ся май страм вы-

шыў кі. Амаль усе тка ныя рэ чы 

ў до ме бы лі ўпры го жа ныя ёю. 

Ган на ба бу лю не ба чы ла, але 

з дзя цін ства па мя тае тыя вы-

ра бы.

— Мой та та так са ма ўмеў 

вы шы ваць, — рас каз вае ды-

зай нер.— Гэ та ні бы та ўбу да-

ва ны ў кож на га чле на на шай 

сям'і «чып». У нас до ма ля-

жыць вя лі кі аб рус, вы шы ты 

ма ім баць кам ў дзя цін стве. 

У тыя ча сы бы ло цяж ка, і мой 

та та моц на за хва рэў, не ве да лі 

на ват, вы жы ве ці не. Яму бы ло 

га доў два нац цаць, ён ля жаў у 

лож ку. Каб не су ма ваў, мая 

ба бу ля пры ду ма ла вы да ваць 

яму льня ныя квад ра ты, на якіх 

ён вы шы ваў ру жы. Гэ тыя вы-

шыў кі ба бу ля злу ча ла па між 

са бой іль ня ны мі ка рун ка мі. 

І ця пер, ка лі бя ру ў ру кі той 

аб рус, ад чу ваю су вязь па між 

на мі ўсі мі.

Дру гая ба бу ля ў свой час 

бы ла вы бра на жы ха ра мі не-

каль кіх вё сак для вя лі кай спра-

вы: ткаць убран не для ал та ра 

хра ма. Вось яе Ган на па мя тае, 

бо тая час та бы ва ла ў іх і да-

гля да ла яе ма лую. На прык лад, 

гу ляе Ган нач ка ў цац кі, а по бач 

ба бу ля вя жа: то бе рэ цік для 

ляль кі, то коф тач ку, то су кен-

ку. Але ма лая рас ла, і ёй са-

мой ха це ла ся неш та ства раць. 

Ба бу ля і ма ці заў сё ды спы ня лі 

свае спра вы і па каз ва лі, як і 

што вя заць ці шыць. Ка лі Ган-

на ста ла больш да рос лая, то 

маг ла з лёг кас цю пе ра тва рыць 

муж чын скую ка шу лю ў мод ную 

жа но чую су кен ку. Але баць кі 

Ган ны пра ца ва лі ў Мінск пра ек-

це і ўсі мі маг чы мы мі спо са ба-

мі да лу ча лі яе да ар хі тэк ту ры. 

Яны пры но сі лі ёй ку бі кі роз ных 

фор маў і па ме раў, і дзяў чын-

ка бу да ва ла па ўсёй ква тэ ры 

фан тас тыч ныя га ра ды. Та му 

ка лі паў ста ла пы тан не, ку ды 

па сту паць, баць кі не ад пус ці лі 

Ган ну ў Ві цеб скі тэх на ла гіч ны 

ін сты тут лёг кай пра мыс ло вас-

ці ву чыц ца на ма дэль е ра: яны 

не су мня ва лі ся, што яна бу дзе 

ар хі тэк та рам. Ган на і са праў ды 

па сту пі ла ву чыц ца на ар хі тэк-

та ра, але пра цяг ва ла ра біць 

адзен не для ся бе, сям'і, сяб-

роў.

ГЭ ТА НЕШ ТА 
МА ГІЧ НАЕ!

Скон чыў шы ін сты тут, яна 

пай шла пра ца ваць па спе цы-

яль нас ці. Але «час ар хі тэк ту ры» 

быў не пра цяг лы. Хут ка па ча лі ся 

дзе вя нос тыя.

— Я стра ці ла ра бо ту, — рас-

каз вае Ган на.— Але з цеп лы-

нёй ус па мі наю той уз ру шаль ны 

час не ве ра год ных маг чы мас цяў. 

Зда ра ла ся, што я пра чы на ла-

ся і не ве да ла, чым бу ду кар-

міць сваё дзі ця, але ве да ла, 

як за ра біць. Мой муж ста віў 

дзіў ныя спек так лі на сцэ не Па-

ла ца праф са юзаў, пра ца ваў з 

вы да вец тва мі і пі саў. Я ж ста ла 

шыць на за каз. На бы ва ла ў ка-

мі сі ён цы па но ша ныя джын сы і 

шы ла з іх курт кі, по тым ра бі ла 

са ску ры роз ныя рэ чы, ад на ча-

со ва вы ву ча ла і по тым вы раб-

ля ла на род ныя кас цю мы. І ўжо 

ў 1999 го дзе, ця жар ная трэ цім 

дзі цем, ус ту пі ла ў Са юз ды зай-

не раў.

Ад ной чы яна па еха ла з му-

жам ад па чы ваць у Гру зію і, пра-

гуль ва ю чы ся па Тбі лі сі, уба чы ла 

ў кра ме вя лі кія пры го жыя ша лі кі 

з воў ны на шоў ку (та кая тка ні-

на на зы ва ец ца ну на воў на). Гэ та 

бы ла не пры выч ная гру бая воў-

на, а та кая тон кая і да лі кат ная, 

што Ган на ад чу ла: гэ та яе ма-

тэ ры ял.

— Ста ла пра ца ваць з ім, 

і зда ва ла ся, што здзяйс няю 

неш та ма гіч нае, — ка жа ды-

зай нер. — Уя ві це, усе гэ тыя 

шарс цін кі ма юць сваю даў жы-

ню, і пад уз дзе ян нем шчо ла чы 

і трэн ня кож ная з іх пе ра тва ра-

ец ца ў ма лень кую цу доў ную спі-

раль ку. А по тым тыя спі раль кі 

чап ля юць ад на ад ну, і на вы ха-

дзе атрым лі ва ец ца тая ці ін шая 

рэч. Заў сё ды ўклад ва ла ў свае 

ра бо ты і мас тац тва, і ар хі тэк ту-

ру, і пра цу з адзен нем, ды ўво гу-

ле ўвесь свой жыц цё вы до свед. 

І воў на маг ла ўсё гэ та ўмяс ціць 

у ся бе. Я ад чу ва ла, што не ма гу 

спы ніц ца, у ма іх ру ках на ра джа-

лі ся ша лі кі, ка мі зэль кі, су кен кі, 

бяс шоў ныя па лі то з дзіў ны мі 

аплі ка цы я мі кве так, ліс ці каў, 

бур ба лак...

КАС ЦЮМ ДЛЯ ЦА РА
У хут кім ча се рэ чы, якія зра бі-

ла Ган на, бы лі рас пра да дзе ныя 

на вы стаў цы-кір ма шы аў тар скіх 

вы ра баў «Млын». Гэ та ўпэў ні ла 

жан чы ну, што яна на пра віль ным 

шля ху, і на ступ ным ра зам яе аў-

тар скія ра бо ты па еха лі ў Маск ву, 

на вы стаў ку «Гранд Тэкс тыль». 

Там і су стрэ ла ся Ган на з за слу-

жа ным мас та ком Ра сіі Вік то ры яй 

Сеў ру ко вай. Тая на бы ла ў ды-

зай не ра не каль кі аў тар скіх ра бот 

і... пра па на ва ла су пра цоў ніц тва. 

Так Ган на ста ла ства раць кас цю-

мы для Вя лі ка га тэ ат ра.

— Гэ та вель мі ці ка вая ра бо-

та, — ка жа яна. — На ват ка лі я 

ра бі ла апош ні раз кас цюм для 

ца ра Са лта на, то не маг чы ма 

бы ло зра зу мець, што на вы ха-

дзе атры ма ец ца. Вя до ма, ёсць 

ней кая ідэя, і ты пры клад на ўяў-

ля еш, што трэ ба ра біць, каб ру-

хац ца ў па трэб ным кі рун ку. Але 

воў на — ні бы та жы вы ма тэ ры ял, 

яна «ды хае» пад ру ка мі і са ма 

неш та ад ся бе да дае кож ны раз. 

Та му і паў та рыць ад ну і тую ж 

рэч не маг чы ма, мож на толь кі 

зра біць па доб ную.

Ця пер Ган на пра цуе над но-

вай кап суль най ка лек цы яй, 

якую мож на бу дзе ўба чыць на 

вы стаў ках-кір ма шах у Мін ску. 

І ка неш не, у пэў ны час яна зноў 

пе ра тво рыц ца ў ча раў ні цу, каб 

гле да чы Вя лі ка га тэ ат ра маг лі 

апы нуц ца ў фан тас тыч ным і ка-

зач ным све це.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Спы тай це Спы тай це 
пра ра дзін наепра ра дзін нае

Як ад зна чаць 
за ла тое вя сел ле?
Ці ка вае пы тан не мы атры ма лі ад 

Ган ны і Сяр гея К. з Ель ска Го мель-

скай воб лас ці. Яны пі шуць: «2 лю-

та га споў ніц ца 50 га доў на ша га су-

мес на га жыц ця. Дзе ці на стой ва юць, 

каб мы ад зна чы лі за ла ты юбі лей з 

раз ма хам і аба вяз ко ва па вян ча лі ся. 

Мы су мня ва ем ся: ці трэ ба гэ та ра-

біць, што гэ та дасць, пра жы лі ж мы 

і так лад ны век?»

Ста ла ся так, што толь кі «круг лыя» да ты 

мы на зы ва ем юбі ле ем, а ас тат нія ма юць 

прос тую па рад ка вую ну ма ра цыю, у той 

час як амаль кож ны но вы год іс на ван ня 

сям'і атры маў сваю пер са ні фі ка ва ную наз-

ву: па лат ня нае, драў ля нае, ся рэб ра нае, 

за ла тое, ру бі на вае... вя сел ле. Ад нак і ў 

гэ тым ка ра го дзе свят бы лі свае ад мет-

нас ці, да мі нан ты, аб ра да ва мар кі ра ва ныя 

ак цэн ты. Асаб лі вай па ва гай ка рыс та лі ся 

вя сель ныя юбі леі — двац ца ці пя ці год дзе 

(пры гэ тым за ўва жым, што ў аса біс тым 

жыц ці ча ла ве ка 25-год дзе не вы лу ча ла ся 

асо бай па ва гай) — ся рэб ра ны юбі лей, пя-

ці дзе ся ці год дзе — за ла тое вя сел ле. У сла-

вян скай і най перш у бе ла рус кай на род най 

куль ту ры са мым га лоў ным лі чыў ся за ла ты 

юбі лей у жыц ці ся мей най па ры.

Як пра ві ла, за ла тыя юбі ля ры пе ра да ва лі 

свае за ру чаль ныя пярс цён кі якой-не будзь 

на васт во ра най па ры (сва ім уну кам або 

праў ну кам) як сім вал даў га веч нас ці, зго ды, 

уза е ма ра зу мен ня. У сваю чар гу, ма ла дая 

па ра па він на бы ла ку піць но выя пярс цён кі і 

па да рыць іх ба бу лі і дзе ду. Звы чай на не ра і лі 

ў ад ной і той жа сям'і спраў ляць у адзін год 

два вя сел лі, а вось у вы пад ку за ла то га юбі-

лею лі чы ла ся вель мі па жа да ным пры мер-

ка ваць шлюб ма ла дой па ры да за ла то га 

вя сел ля па тры яр хаў свай го ро ду.

Та му, ша ноў ныя юбі ля ры, без умоў на, 

свят ка ваць за ла тое вя сел ле па жа да на ўсім 

ва шым ро дам, як ска за лі — «з раз ма хам». 

Бы ло б вель мі хо ра ша, ка лі б да свят ка-

ван ня гэ тай па дзеі да лу чы лі ся б мяс цо-

выя ор га ны ўла ды, каб у за гсе ад бы ла ся 

га на ро вая рэ гіст ра цыя за ла то га вя сел ля, 

пры чым па ра лель на з імя на ра чэн нем чый-

го-не будзь па блі зу па ча се на ро джа на га 

дзі ця ці.

А што да ты чыц ца аб ра ду цар коў на га 

вян чан ня, то адзі на пра віль нае ра шэн-

не мо гуць пры няць толь кі са мі юбі ля ры. 

Па зі цыя дзя цей па він на быць толь кі кан-

суль та тыў най, але не вы ра шаль на-пры-

му со вай. Тут ёсць адзін ню анс. Па зі цыя 

цар коў ных іе рар хаў на гэ ты конт вя до мая: 

усе не вян ча ныя шлю бы — грэш ныя, як і 

дзе ці, якія на ра дзі лі ся ад гэ та га шлю бу. 

За ла тое вя сел ле ні чо га не зме ніць у спра-

ве гар ма ні за цыі ад но сін па між юбі ля ра мі. 

Мы — дзе ці свай го ча су, і на ўрад ці трэ ба 

гу ляць у су час ныя на ва мод ныя гуль ні. Ня-

хай на шы ўну кі вы праў ля юць ста но ві шча і 

шу ка юць ад па вед нае ду хоў нае апі ры шча 

свай му шлюб на му са ю зу. Але па куль што 

мы па ста ян на су ты ка ем ся з ці ка вым па ра-

док сам. Пас ля ва ен ныя па ры, які не тое што 

не вян ча лі ся, але і вя сел ля нар маль на га 

не ла дзі лі, — жы вуць па 50 га доў і бо лей, 

га ду ю чы па 15—20 уну каў. А су час ныя па-

ры ез дзяць на ба га тых лі му зі нах, ла дзяць 

вя сел лі ў прэ стыж ных рэ ста ра нах, вян ча-

юц ца (на заўт ра пас ля доб ра га пад піт ку, не 

ка жу чы пра тое, што пер шая шлюб ная ноч 

на ват і не пом ніц ца, ка лі бы ла) у не зра зу-

ме лым адзен ні, ад нак, на жаль, па ло ва з іх 

хут ка рас па да ец ца. Та му яшчэ раз: вян чан-

не — па дзея ад каз ная, зна ка вая, бу дзе яно 

ці не — вы ра шаць у кож ным вы пад ку са мім 

ма ла дым або ста ла га ве ку юбі ля рам.

І, як вы му шае тра ды цыя, ад шчы ра га 

сэр ца жа да ем доб ра га зда роўя, лёг кас ці 

ў но гі, яс нас ці ро зу му, ра дас ці ў дзе цях 

і рэа лі за цыі спа дзя ван няў — ва ўну ках і 

праў ну ках. Па жа дан не — не він ша ван не, 

якое за га дзя ра біць нель га.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні на паш то вы 

ці элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай 

«Пра ра дзін нае».

Вя лі кі тэ атр у Маск ве ад крыў се зон яск ра вай 

прэм' е рай «Каз ка пра Ца ра Са лта на». Апош ні раз 

гле да чы ба чы лі па ста ноў ку 30 га доў та му. У но вай 

вер сіі на сцэ не за дзей ні ча лі вя лі кую коль касць 

тэх ні кі, ад ных толь кі пе ра мен свят ла мож на бы ло 

ўба чыць не каль кі сот няў. І ка неш не, для спек так ля 

ства ры лі 340 но вых уні каль ных кас цю маў. Гле да чы 

вы хо дзі лі з тэ ат ра ў за хап лен ні, а жур на ліс ты 

ад зна ча лі ў сва іх ар ты ку лах не звы чай ную 

пры га жосць убран ня ге ро яў. Яно і са праў ды 

бы ло ні бы та зроб ле на ча раў ні ком. І мне 

па шчас ці ла па зна ё міц ца з ад ной са ства раль ніц 

гэ тых кас цю маў, бе ла рус кім ды зай не рам 

Ган най СТРО ЦА ВАЙ, якая ро біць адзен не з воў ны. 

Якім жа чы нам ар хі тэк тар па пра фе сіі ста ла 

аў та рам вы тан ча ных стро яў?

Жыць пры го жаЖыць пры го жа

КА ЗАЧ НЫ СВЕТ,
САТКАНЫ З ВОЎНЫ


