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У да лё кім 1924-м ён вый-

шаў упер шы ню як «Бе ла рус-

кая ра бот ні ца і ся лян ка», по-

тым змя ніў наз ву на «Ра бот-

ні ца і кал гас ні ца Бе ла ру сі», 

пас ля вай ны ад на віў вы хад 

як «Ра бот ні ца і ся лян ка», а 

з 1995-га стаў «Але сяй». Ад-

нак, ня гле дзя чы на пе ра ме-

ну на зваў і мес цаў, га лоў най 

за ста ва ла ся ідэя: гэ ты бе ла-

рус кі ча со піс ра бі лі пе ра важ-

на жан чы ны, якія пі са лі пра 

жан чын і для жан чын — тое, 

што хва люе і ці ка віць, тое, 

што на тхняе і бу дзе ка рыс-

нае, да па мо жа спра віц ца з 

жыц цё вы мі вы пра ба ван ня-

мі і вый сці з іх пе ра мож цай. 

Сё ле та «Але ся», ужо пяць 

га доў як част ка Вы да вец ка-

га до ма «Звяз да», свят куе 

95-год дзе вы ха ду пер ша га 

ну ма ра. З гэ тай на го ды ў 

На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі дня мі ад бы ла ся ўра-

чыс тая ве ча ры на «Жан чы ны 

тра пят кі су свет», а так са ма 

прай шла вы стаў ка ад на го 

дня, пры све ча ная бе ла рус-

кім жан чы нам у мас тац тве.

— Гэ та не прос та юбі лей 

асоб на га вы дан ня — за да-

тай 95 га доў ста іць цэ лая 

гіс то рыя мно гіх сем' яў і па-

ка лен няў, гіс то рыя кра і ны, у 

якой та ле на ві тыя, руп лі выя і 

шчы рыя ра бот ні цы і ся лян кі 

з'яў ля юц ца са мым га лоў ным 

яе скар бам і ба гац цем, — за-

зна чыў на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ, які за-

чы таў він ша валь ны ад рас 

ад кі раў ні ка дзяр жа вы ка-

лек ты ву ча со пі са «Але ся».

Так са ма су пра цоў ні кі, у 

тым лі ку га лоў ны рэ дак тар 

вы дан ня Ла ры са РА КОЎ-

СКАЯ, бы лі ад зна ча ны гра-

ма та мі і па дзя ка мі Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі і па чу лі ня-

ма ла цёп лых і доб рых слоў 

ад муж чын-кі раў ні коў — на-

мес ні ка мі ніст ра ін фар ма-

цыі Іга ра БУ ЗОЎ СКА ГА, 

ды рэк та ра Вы да вец ка-

га до ма «Звяз да» Паў ла 

СУ ХА РУ КА ВА. Але, ка жуць, 

са мыя шчы рыя кам плі мен-

ты — тыя, якія ро біць жан-

чы на жан чы не. Іх так са ма 

пра гу ча ла ня ма ла — эт ног-

раф і тэ ле вя ду чая Ла ры са 

Мят леў ская рас ка за ла, што 

зна ё мая з ча со пі сам яшчэ 

з дзя цін ства, бо «Ра бот ні-

цу і ся лян ку» вы піс ва ла і 

піль на ва ла яе ба бу ля ў вёс-

цы; стар шы ня бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў куль-

ту ры, ін фар ма цыі, спор ту і 

ту рыз му Тац ця на Фі лі мо на-

ва пры зна ла ся, што пер шыя 

мод ныя вы край кі яшчэ пад-

лет кам зна хо дзі ла ме на ві та 

ў «Але сі», а стар шы ня Бе ла-

рус ка га са ю за жан чын Ма-

ры я на Шчот кі на за зна чы ла, 

што адзін з сак рэ таў ма-

ла до сці «Але сі» — твор чы 

по шук і ўмен не на пра ця гу 

амаль ста год дзя за хоў ваць 

ак ту аль насць і за ста вац-

ца най леп шым сяб рам для 

мно гіх жан чын.

Спе цы яль на да свя та 

Мас тац кі му зей зла дзіў вы-

стаў ку ад на го дня: сем мас-

тац кіх тво раў у фар бах і ме-

та ле ад люст ра ва лі воб ра зы 

вя до мых бе ла ру сак — па-

эт кі Цёт кі і ба ле ры ны Люд-

мі лы Бржа зоў скай, сяст ры 

на цы я наль на га ге роя пар ты-

зан кі Арыя д ны Ка зей, мас-

тач кі-гра фі ка Аляк санд ры 

Пас ля до віч, збор ны воб раз 

бе ла рус кіх жан чын на огул. 

Упры го жы лі ве ча ры ну вы-

ступ лен ні пе да го гаў і вы-

пуск ні коў Ма ла дзе чан ска-

га му зыч на га ка ле джа імя 

М. К. Агін ска га, а так са ма 

ад мыс ло вы мод ны па каз 

тра ды цый ных жа но чых стро-

яў з роз ных рэ гі ё наў на шай 

кра і ны.

На ту раль на, шмат га ва-

ры лі на ім прэ зе пра лю дзей, 

якія не па срэд на ства ра лі 

ча со піс, — дач ку чы гу нач ні-

ка Ма ру сю Му ра та ву, якая 

ў зу сім ма ла дым уз рос це 

ста ла пер шым га лоў ным рэ-

дак та рам вы дан ня, і Аляк-

санд ру Ус, якая ад наў ля ла 

«Ра бот ні цу і ся лян ку» пас ля 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Па да рун кі і він ша ван ні ка-

лек тыў «Але сі» пад рых та ваў 

для сва іх бы лых ка лег і га-

лоў ных рэ дак та раў — Ма рыі 

Кар пен кі, Ра і сы Ба ра ві ко вай 

і Та ма ры Бун ты. Кож ная з іх 

па дзя лі ла ся ў ад каз цёп лы мі 

ўспа мі на мі і на ват вер ша ва-

ным пры знан нем у ка хан ні.

— Мя не пры зна чы лі 

га лоў ным рэ дак та рам у 

1972-м, а ўся го праз два 

га ды быў пер шы вя лі кі юбі-

лей ча со пі са — 50 га доў з 

вы ха ду пер ша га ну ма ра. 

Гэ та бы ло та кое вя лі кае 

свя та! — згад вае Ма рыя 

КАР ПЕН КА, жан чы на-ле-

ген да, якая за пом ні ла ся 

чы та чам не толь кі вы со кім 

жур на лісц кім май стэр ствам, 

але і ак тыў най гра мад скай 

дзей нас цю; пры ёй вы дан-

не іс тот на па шы ры ла ко ла 

тэм і руб рык, а ад па вед на 

вы рас ты раж (да 1,5 міль ё на 

па асоб ні каў). — Мы за пра сі-

лі жан чын-рэ дак та раў з усіх 

са юз ных рэс пуб лік, з кож най 

воб лас ці Бе ла ру сі пры еха лі 

аў то бу сы, поў ныя най леп-

шых жан чын — пе ра да ві коў 

вы твор час ці і гра мад ска га 

ру ху. А гро шай на пра вя-

дзен не юбі лею нам амаль 

не да лі. І та ды я пай шла да 

ўсіх, пра ка го мы пі са лі, і ар-

тыс ты і ка лек ты вы па га дзі-

лі ся вы сту піць бяс плат на, да 

та го ж мой муж да па мог, за-

пра сіў ва ен ны ар кестр, так 

што ў нас атры ма ла ся зла-

дзіць у фі лар мо ніі вя лі кі ўра-

чыс ты ве чар з кан цэр там. 

Але ад усіх хва ля ван няў у 

мя не на чыс та пра паў го лас, 

і я па пра сі ла да па маг чы та-

га час на га рэ дак та ра «Звяз-

ды» Мі ха і ла Іва на ві ча Дзяль-

ца, які цу доў на спра віў ся з 

ро ляй вя ду ча га. На заўт ра, 

ка лі пра во дзі лі гас цей, се ла 

ў пус той рэ дак цыі і ду маю: 

«Вось так і скон чыў ся мой 

трэ ці год ра бо ты» — але 

гэ та я яшчэ не ве да ла, якія 

двац цаць пяць га доў ча ка-

юць на пе ра дзе!..

Ма рыя Іо сі фаў на па пра-

сі ла ар га ні за та раў ім прэ зы: 

«Вы толь кі на 100-год дзе 

за пра сі це». А но вы ды рэк-

тар На цы я наль на га Вя лі-

ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 

Бе ла ру сі Аляк сандр Пят ро-

віч пра па на ваў ад зна чыць 

та кую вя лі кую да ту як раз 

у Вя лі кім — су праць ча го, 

улас на, ні хто з пры сут ных 

не за пя рэ чыў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Ка лек тыў «Звяз ды» 

так са ма шчы ра він шуе 

з 95-год дзем рэ дак цыю 

ча со пі са. Са свя там, 

ка ле гі! Доў гіх га доў 

жыц ця «Але сі»!

Як пра ві ла, ка лі мы га во рым пра ва-

лан цё раў, то ўяў ля ем са бе ма ла дых 

лю дзей. Але ў апош нія га ды ўсё час-

цей у іх шэ ра гі ўлі ва юц ца лю дзі 60+. 

А са мым да рос лым бе ла рус кім ва лан-

цё рам і на огул па 90 га доў! Як, на прык-

лад, бы лой на стаў ні цы Але не Чар ну ха 

з Пу ха віц ка га ра ё на, якая, не лі ча чы ся 

са сва ім уз рос там, ста ла доб ра ах вот на 

да па ма гаць ін шым па жы лым лю дзям 

і ўся ляк пад трым лі ваць тых, хто мае 

ў гэтым па трэ бу.

А яе ад на год ка Ган на Пят ро ва з Ві лей кі 

тры га ды та му па ча ла ву чыць усіх ах вот-

ных вя заць шы дэл кам і тэх ні цы пля цен ня 

ка рун каў фры ва лі тэ, а ў 2017 го дзе, ка лі 

ёй споў ні ла ся 88, ста ла пра па ган да ваць 

зда ро вы спо саб жыц ця і пра віль нае хар ча-

ван не, на тхня ю чы ін шых сва ім пры кла дам. 

Яшчэ адзін ва лан цёр ся рэб ра на га ўзрос ту, 

89-га до вая На тал ля Гуз з Го мель скай воб-

лас ці, час та на вед вае па жы лых лю дзей, якія 

ля жаць у баль ні цы сяст рын ска га до гля ду, і 

пад трым лі вае іх сва ёй твор час цю — пес ня мі 

і вер ша мі...

Ва лан цё раў ста рэй ша га ўзрос ту ў на-

шай кра і не апош нім ча сам ста но віц ца ўсё 

больш — на сён няш ні дзень іх на ліч ва ец ца 

ўжо амаль тры ты ся чы. Іх кло па там ахоп ле-

на амаль 20 ты сяч ча ла век.

А ка ля вы то каў «ся рэб ра на га» ва лан цёр-

ства ста яў Мінск, дзе пры пад трым цы ад дзя-

лен ня са цы яль най да па мо гі Ле нін ска га ра ё-

на ў 1994 го дзе ад крыў ся пер шы са цы яль ны 

цэнтр «Ве тэ ран скі пры ту лак» — свай го ро ду 

цэнтр ва лан цёр скай да па мо гі. Пра гэ та на 

ад крыц ці пер ша га рэс пуб лі кан ска га злё ту 

ва лан цё раў ся рэб ра на га ўзрос ту (60+) рас-

ка заў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК. У цэ лым 

«ся рэб ра нае ва лан цёр ства» па ча ло ак тыў-

на раз ві вац ца дзесь ці ў па чат ку 2000-х, і з 

кож ным го дам коль касць доб ра ах вот ні каў 

рас це. Так, па вод ле слоў Аляк санд ра Ру-

ма ка, за тры апош нія га ды коль касць та кіх 

ва лан цё раў па вя лі чы ла ся на 50 %: з дзвюх 

ты сяч ча ла век у 2017 го дзе — да трох ты-

сяч у 2019-м.

Пры вы ха дзе на пен сію ў ча ла ве ка з'яў-

ля ец ца больш воль на га ча су, і тыя лю дзі, 

якія за ха ва лі ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю 

і га то выя бес ка рыс на ад да ваць свой час, 

кло пат і пад трым ку ін шым, пры хо дзяць у ва-

лан цёр скі рух. Яны да па ма га юць па жы лым 

лю дзям, ін ва лі дам, сем' ям, якія вы хоў ва юць 

дзя цей-ін ва лі даў... Пры гэ тым у на ша га «ся-

рэб ра на га» ва лан цёр ства — жа но чае аб ліч-

ча: з трох ты сяч доб ра ах вот ні каў 2,8 ты ся чы 

скла да юць прад стаў ні цы пры го жай па ло вы. 

Але тым не менш це шыць, што ўжо амаль 

кож ны 10-ы з'яў ля ец ца муж чы нам.

У шэ ра гі «ся рэб ра ных» доб ра ах вот ні каў 

пры ма юць лю дзей ад 55 га доў, верх няй 

мя жы ня ма. І трэ ба ад зна чыць, што і да-

сле да ван ні на ву коў цаў, і жыц цё вы во пыт 

свед чаць пра тое, што лю дзі, якія бес ка-

рыс лі ва да па ма га юць ін шым, ад чу ва юць 

ся бе лепш і жы вуць даў жэй. Так, у мно гіх 

кра і нах ёсць та кая іні цы я ты ва, ка лі па жы-

лыя лю дзі доб ра ах вот на да па ма га юць на-

стаў ні кам школ — як са цы яль ныя ра бот ні кі, 

як вы ха валь ні кі. За та кі мі доб ра ах вот ні ка мі 

на зі ра лі на ву коў цы на пра ця гу не каль кіх 

га доў, кант ра лю ю чы іх рост, ва гу, уз ро вень 

ха лес тэ ры ну, ціск і мно гія ін шыя па ра мет ры. 

І вы свет лі ла ся, што яны ма юць леп шае са-

ма ад чу ван не і леп шыя па каз чы кі зда роўя, 

чым тыя, хто гэ тым не зай ма ец ца. Гэ та на-

ву ко выя звест кі. Маг чы ма, так ад бы ва ец ца 

та му, што вель мі мно гае ў на шым жыц ці 

за ле жыць ад ста ну ду шы. Мож на ў 45 ужо 

ад чу ваць ся бе ста рым і хво рым, а мож на і ў 

80 га доў ду маць пра ся бе як пра ча ла ве ка, 

які мо жа ці ка віц ца жыц цём ін шых лю дзей і 

пад трым лі ваць іх. І ня рэд кія вы пад кі, ка лі 

зда роўе пры гэ тым «пад цяг ва ец ца».

Свят ла на БУСЬ КО.

Даб ра чын насцьДаб ра чын насць

БЫЦЬ ПА ТРЭБ НЫМ ЛЮ ДЗЯМ МОЖ НА І Ў 90

У Мін ску прай шоў пер шы рэс пуб-
лі кан скі злёт ва лан цё раў ся рэб ра на-
га ўзрос ту (60+), у якім узя ло ўдзел 
больш за 200 доб ра ах вот ні каў з усіх 
кут коў на шай кра і ны. Яны прад ста ві лі 
свае пра ек ты, па дзя лі лі ся сва ім во пы-
там і ве да мі, аб мер ка ва лі да лей шае 
раз віц цё ва лан цёр ска га ру ху і той унё-
сак, які мо гуць зра біць у вы ра шэн не 
са цы яль ных праб лем. Ар га ні за та рам 
ме ра пры ем ства вы сту пі ла Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі.

З на го дыЗ на го ды

САК РЭ ТЫ МА ЛА ДО СЦІ «АЛЕ СІ»
Бе ла рус кі ча со піс для жан чын ад зна чыў 95-год дзе
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УЗ РОСТ — 
ПА НЯЦ ЦЕ 

АД НОС НАЕ

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.


