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Ма ла до га ды зай не ра Над зею Куз-
ня цо ву як раз на цы я наль ны кас цюм 
на тхніў на ства рэн не но вай ка лек цыі. 
Дзяў чы на спра буе прад ста віць бе ла-
рус кае адзен не та кім, якім бы яно вы-
дат на ўпіс ва ла ся ў су час нае жыц цё.

— Бе ла рус кая воп рат ка сён ня — 
гэ та не гіс та рыч ная рэ кан струк цыя, а 
хут чэй ін тэр прэ та цыя, по шук та го, як 
яна маг ла б вы гля даць у на шы дні, — 
дзе ліц ца ды зай нер. — Каб за ці ка віць 
мо ладзь, я вы ра шы ла вы ка рыс таць 
сты лі за цыю. Ха чу па ка заць, што та-
кое адзен не мож на на сіць з су час ны мі 
сум ка мі, ха дзіць у ім на ву чо бу, на ват 
спа лу чаць з ке да мі. Крой су час ных 
стро яў ад тра ды цый на га роз ніц ца раз-
на стай нас цю фор маў і кан струк тыў ных 
лі ній, ра шэн нем тэх ні кі апра цоў кі швоў, 
па кро ем ру ка ва. Су кен кі і спад ні цы я 
аздо бі ла кі шэ ня мі.

Ха чу па ка заць бе ла рус кі кас цюм у 
не тра ды цый ных для яго ко ле рах, ады сці 
ад стан дарт на га чыр во на-бе ла га. Так, 
у ма ёй ка лек цыі бу дуць ка рыч не выя і 
ма лоч ныя та ны. Не каль кі кам плек таў 
я ра шы ла па спра ба ваць па даць у кант-
рас ным спа лу чэн ні аран жа ва га і бла кіт-
на га, гэ та як сон ца і не ба. Так, пры ро-
да — кры ні ца май го на тхнен ня. А за раз 
вяс на, з ёй быц цам і лю дзі абу джа юц ца, 
хо чац ца ча ра ваць, дзя ліц ца ідэ я мі.

Між ін шым, рас пра цоў ваць бе ла рус-
кую тэ му На дзея па ча ла, ка лі пра ца ва-
ла над ка лек цы яй спар тыў най воп рат кі. 
Дзяў чы на за ўва жы ла, што ў лю дзей з'я-
ві ла ся ці ка васць да рэ чаў з бе ла рус кай 
«пры кме тай». Вась мі кан цо выя зор кі, ва-
лош кі і на ват прос та бе ла рус кія сло вы 
сён ня вы ка рыс тоў ва юц ца ў ства рэн ні 
брэн даў для но вых та ва раў і па слуг, у 
афарм лен ні ка вяр няў і га тэ ляў. Але ча-
му по пыт «на бе ла рус кае» не абу джаць і 
праз ст ва рэн не ад мет най воп рат кі?

— Ле тась на бе ла рус кім тыд ні мо ды 
прай шоў па каз пад ло зун гам «Я люб лю 
Бе ла русь». Ма ла дыя ды зай не ры ра бі-
лі ка лек цыі з эле мен та мі гіс та рыч на га 
на цы я наль на га кас цю ма. Пры ез джыя 
гос ці, якія ўдзель ні ча лі ў па ка зе, ад ра зу 
пра яві лі ці ка васць да та ко га адзен ня. 
Так, сён ня мож на ўжо знай сці ў кра мах 
вы ра бы з на шай сім во лі кай, вы шы ван-
кі. Але гэ та га, лі чу, не да стат ко ва. У мі-
ну лым го дзе на дзень го ра да ні ў пар ку, 
ні ў цэнт ры я не су стрэ ла лю дзей, якія 

бы лі б у адзен ні з бе ла рус кай сім во лі-
кай. На ват ка лі ез дзі ла ў Ду дут кі, не 
па ба чы ла там ні афі цы ян таў у на цы я-
наль ных кас цю мах, ні пра даў цоў. Ду-
маю, што на ту рыс тыч ных аб' ек тах мы 
па він ны зна ё міць гас цей так са ма і з 
бе ла рус кім ар на мен там, кас цю мам.

— Сён ня мы доб ра ве да ем пра 
асаб лі вас ці адзен ня роз ных кра ін. 
А што па він ны ўлі чыць ды зай не ры 
пры ства рэн ні бе ла рус кай воп рат кі?

— Па-пер шае, гэ та на ту раль ныя тка-
ні ны. У па шы ве аў тэн тыч на га адзен ня не 
вы ка рыс тоў ва ец ца сін тэ ты ка. Па-дру гое, 
крой. Бе ла рус кая воп рат ка за кры тая, 
ня ма ад кры тых плеч і ка ле няў, ні я кай 
пош лас ці, праз рыс тых дэ та ляў, каб пра-
свеч ва ла ся бя ліз на. У су кен ках — вуз кі 
вы раз гар ла ві ны, у не ка то рых ма дэ лях 
я вы ка рыс тоў ваю каў нер-стой ку. На ша 

воп рат ка быц цам пад крэс лі вае дзя во-
чую сціп ласць і тым да дае за гад ка вас ці, 
вы клі кае ін та рэс. Мож на спа лу чаць тра-
ды цый ны крой з тым, што за раз мод на. 
На прык лад, ча му б су час ную су кен ку не 
зра біць з вя лі кім па кро ем ру ка ва? Спад-
ні ца з кі шэ ня мі і по ясам мо жа быць доў-
гай і пыш най, як у той час.

Да лей — гэ та раз на стай насць ар на-
мен ту, гэ та на шы абя рэ гі. Яшчэ і ця пер 
мо жа ба чыць, як лю дзі за сце ра га юц ца 
шпіль ка мі ці чыр во ны мі ніт ка мі. Я ба чу, 
што мно гія мае ра вес ні кі ці ка вяц ца зна-
чэн нем ар на мен ту. А рас ка заць са праў-
ды ёсць што. Мне на прык лад, вель мі 
па да ба юц ца ар на мен ты з сім во лі кай 
ка хан ня, а яны ёсць роз ныя — так, 
асоб ныя рас каз ва юць пра па ча так па-
чуц ця, дру гія — пра яго роск віт. Ра ней 
дзяў ча ты ра бі лі та кія вы шыў кі на сва іх 
су кен ках. Як ба чы це, праз воп рат ку мы 
мо жам пры ўно сіць у свет ін фар ма цыю і 
пра сваю куль ту ру, тра ды цыі.

Ка лі На дзея на Ты дні мо ды ўдзель ні-
ча ла ў па ка зе «Но выя Ім ёны», пра ца ва-
ла з бе ла рус кім іль ном. Ёй спа да ба ла ся 
струк ту ра ма тэ ры я лу, і яна сме ла з ім 
экс пе ры мен туе, тым больш што сён-
няш ні вы бар тка нін да зва ляе ра біць 
кас цю мы ў роз ных ко ле рах.

— Я спра бую дэ ка ра тыў ныя льня ныя 
тка ні ны, вы ка рыс тоў ваю на ват меш ка ві-
ну ў ства рэн ні ма дэ ляў, — дзе ліц ца На-
дзея. — Не аб мя жоў ва ю ся толь кі ра бо-

тай над су кен ка мі, са ра фа на мі, ка шу ля-
мі, а раб лю поў ныя кам плек ты. Пра цую 
з бе ла рус кім сук ном, шыю па лі то выя 
вы ра бы, на кід кі. На ват з ар на мен там 
мож на па ча ра ваць. Так, у не ка то рых ма-
дэ лях ён тра ды цый ны — гэ та вы шыў ка 
кры жы кам, а ў ін шых — прынт руч ной 
ра бо ты. Я па спра ба ва ла і сты лі за цыю. 
Так, вы ра за ла ар на мент з сук на: гэ та 
тка ні на не сып лец ца, што дае маг чы-
масць для экс пе ры мен таў. Ка лі руч ная 
вы шыў ка за мя ня ец ца на ма шын ную, ці 
ма лю нак ства ра ец ца акры ла вы мі фар-
ба мі, гэ та да зва ляе ра біць рэ чы больш 
тан ны мі. Пе ра важ на мая ка лек цыя раз-
лі ча на на мо ладзь, та кая воп рат ка не 
па він на быць да ра гой, каб сту дэн ты маг-
лі да зва ляць са бе па доб ныя па куп кі са 
сты пен дыі. Я ж ба чу, што апош нім ча сам 
менш ста но віц ца ін ды ві ду аль ных за ка-
заў, больш лю дзі ра ман ту юць, ад наў ля-
юць воп рат ку. Са мы бюд жэт ны ва ры янт 
для тых, ка му вель мі хо чац ца ча гось ці 
бе ла рус ка га, — зра біць ар на мент, на-
прык лад, на лю бі мую ба еч ку.

— Твая са мая пер шая ка лек цыя 
«Джын са выя ня бё сы», якая з пос-
пе хам вы тры ма ла сем бе ла рус кіх 
па ка заў, бы ла ство ра на для пад лет-
каў. Не пла ну еш яшчэ пра ца ваць над 
адзен нем для дзя цей?

— Я ня даў на ста ла ма май. І, без-
умоў на, мне за ха це ла ся зра біць для 
не маў ля ці ка шу лі з абя рэ га мі. У мя не 
столь кі ідэй! Ле тась ра зам з Аляк санд-
рам Вар ла ма вым мы ства ра лі дзі ця чыя 
ка лек цыі, і та кі во пыт быў вель мі ка-
рыс ны. Сён ня я пра цую над улас най ка-
лек цы яй з бе ла рус кай сім во лі кай. Пяць 
проб ных кам плек таў для дзяў ча так я 
ўжо ства ры ла. Ця пер да пра цоў ва юц ца 
ак сэ су а ры — су мач кі, га лаў ныя ўбо ры, 
на кід кі. Так са ма я пра па ную для дзаў ча-
так сты лі за ва ныя вя ноч кі, які мі мож на 
аздо біць ва ла сы. Па вяз кі з ар на мен там 
мож на вы ка рыс тоў ваць на ват у кам-
плек тах са спар тыў най воп рат кай. Так-
са ма я пра па ную сты лі за ва ныя ша пач кі. 
Па куль дзі ця чыя су кен кі, са ра фа ны я 
ства ры ла як адзен не для паў ся дзён на-
га вы ка ры стан ня, але, маг чы ма, трэ ба 
па пра ца ваць і над той воп рат кай, якую 
мож на на сіць як школь ную фор му. І хоць 
я за раз у дэ крэ це і пры гэ тым яшчэ пра-
цяг вую ву чо бу ў Ін сты ту це су час ных ве-
даў, не спы ня ю ся, раб лю фо та се сіі сва іх 
ка лек цый, дэ ман струю, шу каю ад на дум-
цаў, дзя лю ся сва ёй твор час цю.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
dziadziula@zviazda.by
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Су кен ка 
з сак рэ там,

Бе ла ру сам быць мод наБе ла ру сам быць мод на  ��

1. Кім па ро дзе за-
ня ткаў быў баць-

ка Фран цыс ка Ска ры ны 
Лу ка?
� Разь бя ром
� Свя та ром
� Куп цом
� Ка ва лём

2. У По лац ку ня-
даў на ар хе о ла гі 

знай шлі рэшт кі бу дын ка, 
які мер ка ва на звя за ны з 
іме нем Ска ры ны (ця пер 
ён зна хо дзіц ца на тэ ры то-
рыі пры ся дзіб на га ўчаст-
ка ад на го з па ла чан). Што, 
як лі чаць гіс то ры кі, там 
мес ці ла ся ў ча сы Ска ры-
ны?
� Адзін з да моў ку пец ка-

га па са да, дзе мог на ра дзіц-
ца бу ду чы пер ша дру кар
� Храм, у якім хрыс ці лі 

Фран цыс ка
� Бер нар дзін скі кляш-

тар, у якім Ска ры на мог 
атры маць пер ша па чат ко-
вую аду ка цыю
� Брац кая шко ла, дзе 

вы кла даў сла ву ты Сі мя он 
По лац кі

3. Абя ры це най-
больш рэ аль ны 

марш рут пе ра мя шчэн ня 
Фран цыс ка Ска ры ны па 
га ра дах Еў ро пы ў хра на-
ла гіч ным па рад ку:
� По лацк — Кра каў — 

Па дуя — Пра га — Віль ня — 
Маск ва
� По лацк — Віль ня — 

Маск ва — Кра каў — Пра-
га — Па дуя
� По лацк — Маск ва — 

Кра каў — Віль ня — Па-
дуя — Пра га
� По лацк — Пра га — 

Кра каў — Па дуя — Маск-
ва — Віль ня

4. Як на зы ва ла-
ся пер шая кні га 

Ска ры ны, якая па ба чы ла 
свет у 1517 го дзе?
� «Псал тыр»
� «Апост ал»
� «Ма лая па да рож ная 

кніж ка»
� «Кні га Цар стваў»

5. Устаў це пра-
пу шча нае біб-

лей скае імя ў сла ву тай 
ска ры наў скай прад мо-
ве: «Та му і ??? , лю бя чы 
край, дзе ка лісь ці на свет 
на ра дзі ла ся, не шка да-
ва ла са мое ся бе, каб ад-
вес ці ад краю ай чын на га 
не бяс пе ку...»
� Ева
� Юдзіф
� Руф
� Ца ры ца Са ўская

6. Хто з бе ла ру саў 
упер шы ню зга-

даў імя Ска ры ны ў га зе це 
«На ша ні ва» ў па чат ку ХХ 
ста год дзя?
� Ян ка Ку па ла
� Сяр гей Па лу ян
� Мак сім Баг да но віч
� Вац лаў Лас тоў скі

7. Як бы ло проз ві-
шча пры ват на га 

ле нін град ска га ка лек цы я-
не ра, у яко га ў 1925 го дзе 
бы лі на бы тыя пер шыя 
асоб ні кі ска ры на вых кніг 
для Бе ла рус кай дзяр жаў-
най біб лі я тэ кі?
� Мыс ліц кі
� Бра ня віц кі
� Ка мар ніц кі
� Ля шчын скі

8. Як у Мін ску на зы-
ва ец ца ву лі ца, якая 

з 1967 па 1989 год на сі ла 
імя Фран цыс ка Ска ры ны?
� Але ша ва
� Пра спект Не за леж-

нас ці
� Каль ва рый ская
� Ака дэ міч ная

9. Ка лі сё ле та дак-
лад ная да та 500-

год дзя бе ла рус ка га кні га-
дру ка ван ня?
� 6 жніў ня
� 9 жніў ня
� 6 ве рас ня
� 19 ве рас ня

10. Пы тан не ад 
На цы я наль-

най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі.
Як зва лі жон ку Фран-

цыс ка Ска ры ны?

На пэў на, не зной дзеш леп шай рэ чы-ві зі тоў кі для кра і ны, чым воп рат ка. 
Не кож ны за меж ны госць да бя рэц ца да пры го жых мяс цін, му зе яў ці 
на ват су ве нір ных ла вак. А хі ба ж ён не кі не во ка на на шых мод ніц, 
апра ну тых у неш та асаб лі вае? Сэл фі з пры га жу ня мі ў вы шы ван ках, 
якія б за меж ні кі вы кла да лі ў са цы яль нах сет ках, бы лі б доб рай 
рэ кла май Бе ла ру сі. Тым больш што бе ла рус кі ар на мент — асаб лі вая 
ста ра жыт ная шыф роў ка, па слан не. Ра ней май стры хі пры да па мо зе яго 
рас каз ва лі пра свае ма ры і лёс, пра сі лі аб даб ра бы це і ка хан ні. Лю дзі 
на ват ве ры лі, што вы тка ныя сім ва лы мо гуць за сце ра гаць ад ня год ці 
пры но сіць шчас це. І ча му б та кую «фіш ку», якая ні чым не гор шая за 
кі тай скія іе рог лі фы, нам не вы ка рыс тоў ваць для сва ёй ідэн ты фі ка цыі. 
Ды і спад ні цы на шых пра ба буль бы лі з сак рэ там: па ўзо рах на іх лю дзі 
маг лі ад роз ні ваць, з якіх вё сак па хо дзяць ула даль ні цы. Не, мы не 
за клі ка ем усіх ад ра зу ўла зіць у на цы я наль ныя строі. А вось па ка заць, 
што бе ла рус кія кас цю мы мо гуць быць ці ка вы мі, мод ны мі, стыль ны мі, 
усё ж па спра бу ем.

УЛАС НАЯ 
СКА РЫ НІ Я НА

Ня ма, на пэў на, у Бе ла ру сі 
больш вя до май гіс та рыч-
най асо бы, чым Фран цыск 
Ска ры на. Асаб лі ва сё ле та, 
ка лі рых ту ем ся ад зна-
чаць 500-га до вы юбі лей 
бе ла рус кай дру ка ва най 
кні гі, пра та го, хто гэ ту 
кні гу ад дру ка ваў, пі шац-
ца і га во рыц ца вель мі 
шмат. Яно так і па він на быць, бо Ска ры на — наш бяс-
спрэч ны на цы я наль ны ге рой, не ве даць пра яко га прос-
та не маг чы ма.

Але ці са праў ды мы ве да ем пра на ша га пер ша дру ка-
ра шмат? Ка лі хо ча це пра ве рыць гэ та, за пра ша ем вас 
стаць удзель ні кам вік та ры ны «Мая Ска ры ні я на», якую 
«Звяз да» ла дзіць су мес на з На цы я наль най біб лі я тэ кай 
Бе ла ру сі. Вік та ры на бу дзе пра хо дзіць у тры ту ры, па 
дзе сяць пы тан няў у кож ным. Дзе вяць з іх з ва ры ян та мі, 
ся род якіх адзін пра віль ны. Пры дум ва ем мы іх, кан суль-
ту ю чы ся з на мес ні кам ды рэк та ра біб лі я тэ кі па на ву ко-
вай ра бо це, вя до мым да след чы кам спад чы ны Ска ры ны 
Але сем Су шам. Дзя ся тае ж пы тан не, якое па тра буе кан-
крэт на га ад ка зу, пра па нуе ад На цы я наль най біб лі я тэ кі 
сам спа дар Алесь.

Ад ра зу хо чам па пя рэ дзіць: не ўсе ад ка зы вы здо-
ле е це знай сці ў се ці ве (але не ка то рыя ў пуб лі ка цы ях 
«Звяз ды» — дак лад на). Не ўсе пы тан ні прос тыя, як 
зда ец ца на пер шы по гляд. Але ж і чы та чы ў на шай га-
зе ты — да пыт лі выя і да свед ча ныя, та му мы ўпэў не ныя, 
што вы з па стаў ле най за да чай спра ві це ся. Тым больш, 
што коль касць удзель ні каў не аб ме жа ва ная: ад каз ваць 
на пы тан ні мож на ўсёй сям' ёй ці цэ лым кла сам.

Вы ні кі бу дуць пад во дзіц ца пас ля кож на га ту ра, та-
ды ж бу дуць дру ка вац ца і пра віль ныя ад ка зы на пы тан-
ні. Ва шы ад ка зы пры ма юц ца на працягу ме ся ца пас ля 
апуб лі ка ван ня за дан ня ту ра.

Пе ра мож цаў вік та ры ны ча кае вы дат ны прыз — 
бяс плат ная эк скур сія па На цы я наль най біб лі я тэ цы 
аку рат у дні, ка лі кра і на бу дзе свят ка ваць 500-год дзе 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня.

Ад ка зы на пы тан ні мож на да сы лаць на паш то вы ад рас 
рэ дак цыі: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, Мінск (з па-
зна кай «Ска ры ні я на») або на e-maіl:skaryna@zvіazda.by.

Пач ні це ства раць улас ную Ска ры ні я ну — уба чы це, як 
гэ та ці ка ва. У доб ры шлях!

ПЫ ТАН НІ ПЕР ША ГА ТУ РА 
ВІК ТА РЫ НЫ «МАЯ СКА РЫ НІ Я НА»

або 
На цы я наль ны кас цюм 

на но вы лад

«У мі ну лым го дзе на дзень го ра да 
ні ў пар ку, ні ў цэнт ры 
я не су стрэ ла лю дзей, якія 
бы лі б у адзен ні з бе ла рус кай 
сім во лі кай. На ват ка лі ез дзі ла 
ў Ду дут кі, не па ба чы ла там 
ні афі цы ян таў у на цы я наль ных 
кас цю мах, ні пра даў цоў».


