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Сва і мі ру ка міСва і мі ру ка мі

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

ПРА НА ВУ КУ ПА-БЕ ЛА РУС КУ? БЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕ!

Ча сам гля дзіш на бе ла рус кі 

на цы я наль ны строй і на ват 

кры ху зайз дрос ціш: якія ж бы лі 

ў на шых прод каў пры го жыя 

су кен кі ды ка шу лі! Вось бы 

мець неш та па доб нае за раз... 

Ча му ж не? Іры на ПАЎ ЛО ВІЧ, 

сту дэнт ка Мінск ага дзяр жаў на га 

лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та, 

ужо не каль кі га доў зай ма ец ца 

вы ра бам на род ных стро яў 

у шэ ра гу тэх нік: ткац тва, 

вы шыў кі, вя зан ня, пля цен ня 

і ін шых.

— Мне заўж ды бы ло ці ка ва ства-

раць неш та пры го жае і ка рыс нае, 

спа лу чаць, кан стру я ваць, ува саб ляць, 

на ват ка лі вы нік знач на ад роз ні ваў ся 

ад па чат ко вай за ду мы, — рас каз вае 

дзяў чы на. — Не ка лі я моц на за ха пі-

ла ся жы ва пі сам, але ўвесь час за ста-

ва ла ся кры ху не за да во ле ная тым, што 

вы явы нель га вы ка рыс таць на поў ні-

цу. Ха це ла ся ства раць ме на ві та рэ чы. 

Я доў га не на важ ва ла ся па ды сці да 

ма тэ ры я лу: ве даў і на вы каў, атры ма-

ных на «пра цоў ным на ву чан ні» ў шко-

ле, не ста ва ла.

Шмат ча го ў ма ім жыц ці змя ні ла ся, ка лі 

я да ве да ла ся пра Сту дэнц кае эт на гра фіч-

нае та ва рыст ва. Па ча ла на вед ваць гур ток 

«Шы ем строй». Ха це ла ства рыць для ся бе 

адзен не на ма тыў з тра ды цый на га Бу да-

Ка ша лёў ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці, 

ад куль па хо дзі ла мая пра ба бу ля па мат чы-

най лі ніі. Ме на ві та ў гурт ку я на ву чы ла ся 

раз на стай ным пры ёмам, свое асаб лі вай 

ло гі цы тра ды цый ных рэ чаў. Больш за тое, 

па зна ё мі ла ся з са праўд ны мі май стра мі 

і май стры ха мі, якім бяз мер на ўдзяч ная за 

на тхнен не і на ву чан не і да якіх ча сам звяр-

та ю ся па па ра ду. Мой строй быў га то вы 

ўжо праз паў го да, але, як ака за ла ся, са мае 

ці ка вае ча ка ла мя не на пе ра дзе.

— Мо жа, і ад мыс ло выя пры ла ды якія 

ма еш?

— На ле ці шчы ёсць крос ны, якія ўяў-

ля юць са бой звы чай ны, бы лы ва ўжыт ку 

варш тат пас ля ва ен най ра бо ты. Пад час 

экс пе ды цыі Сту дэнц ка га эт на гра фіч на га 

та ва рыст ва «Пру жа ны — Коб рын 2016» 

мяс цо выя жы ха ры зга дзі лі ся ад даць яго 

за вель мі сім ва ліч ны кошт. Да гэ та-

га за крос на мі я ся дзе ла лі та раль на 

не каль кі ра зоў, але ўжо па спе ла пра-

нік нуц ца пра ду ма нас цю і пры га жос цю 

руч но га ткац тва. Сва я кі пад тры ма лі 

маё па мкнен не і зга дзі лі ся да па маг чы 

ў іх транс пар ці роў цы, за што я ім вель-

мі ўдзяч ная. На са мрэч, крос ны ста лі 

для мя не ад ным з са мых каш тоў ных 

на быт каў.

— Та бе ў ра бо це хтось ці да па ма-

гае?

— Не па срэд на рэ чы я вы раб ляю са-

ма, але ёсць спра вы, якія са ма стой на 

не зро біш. На прык лад, для якас най 

за праў кі крос наў — пад рых тоў кі іх да 

ткан ня — па трэб ны два-тры ча ла ве кі. 

Мне да па ма гае ма ці, і гэ тая спра ва зай-

мае ў нас звы чай на не каль кі дзён.

— Дзе чэр па еш на тхнен не?

— Заўж ды ёсць ідэі, якія ча ка юць 

ува саб лен ня, але, на ту раль на, з'яў ля-

юц ца яны на пад ста ве ча гось ці ўба ча-

на га. До сыць воль на ад чу ваю ся бе ў 

ства рэн ні «на ма тыў», ін шы мі сло ва мі, 

час та раб лю тое, што ўяў ля ец ца ме на-

ві та мне, ні ко лі не імк ну ся да дак лад най 

рэ кан струк цыі. Вя лі кім на тхнен нем для 

мя не за ста юц ца аў тэн тыч ныя вы ра бы 

і рас по ве ды нось бі таў тра ды цыі. Ка лі 

па да рож ні чаю, як па Бе ла ру сі, так і па 

за меж жы, заўж ды на вед ваю эт на гра-

фіч ныя му зеі. Але ні адзін му зей не 

за ме ніць гу тар ку з май стра мі ста ла га 

ве ку...

— Што для ця бе са мае скла да нае?

— Раз мяр коў ваць час. Зда ра ец ца, што 

са джу ся «на га дзін ку» па шыць і, ка неш не ж, 

раб лю гэ та даў жэй, да поў на га за да валь-

нен ня ад зроб ле на га, ах вя ру ю чы ін шы мі не 

менш важ ны мі спра ва мі.

— Ча му, на тваю дум ку, так важ на ад-

наў ляць даў нія тра ды цыі?

— Па-пер шае, тра ды цый ныя ра мёст вы 

кі ру юц ца не ве ра год най ла гіч нас цю і ра-

зум ным вы ка ры стан нем ма тэ ры я лаў. Па-

дру гое, шмат лі кія пры ёмы і тэх ні кі ўда ла 

ін тэг ру юц ца ў су час насць, пэў ным чы нам 

вы пра цоў ва юць не паў тор ны і па зна валь-

ны стыль. Тра ды цыя — ку ды шы рэй шая за 

ар на мен та ва ную стуж ку, хо чац ца да но сіць 

гэ та праз рэ чы, якія я раб лю.

— У якой тэх ні цы больш за ўсё лю біш 

пра ца ваць?

— Па-шчы рас ці, зай ма ю ся толь кі тым, 

што вель мі па да ба ец ца. Пад край ное адзен-

не мае шмат ці ка вых вы ра шэн няў з пунк ту 

гле джан ня кан струк цыі, рас крой кі, ства рэн-

ня сі лу э таў і вы ка ры стан ня дроб ных дэ та-

ляў. Вя заць пуль сэт кі, усы па ныя шкля ны мі 

пер лі на мі, прос та вель мі пры ем на. Аку рат на 

і раў на мер на ста віць ка ля ро выя штам пы 

роз най фор мы, пры дум ля ю чы спа лу чэн ні 

і кам па зі цыі, — не ве ра год на за хап ляль на. 

Пра ткац тва ма гу ка заць бяс кон ца, бо гэ та 

пра ца, якая па тра буе вы сіл каў, ча су, цяр-

пен ня, пра дум ван ня і не ка то ра га «пра гра-

ма ван ня» вы ні каў, а ад чу ван не на яў нас ці 

сва ёй тка ні ны — не пе ра да валь нае.

Апош нім ча сам за ка зы па сту па юць усё 

час цей, ча му я вель мі ра да: гэ та маг чы-

масць спра ба ваць неш та но вае.

— Пла ну еш раз ві ваць свой аса біс ты 

брэнд?

— На ту раль на, ду маю пра цяг ваць пра цу, 

якая пры но сіць шмат ра дас ці, тым бо лей 

ёсць ку ды імк нуц ца і ча му ву чыц ца. Паў на-

вар тас на га ка мер цый на га пра ек та па куль 

не пры дум ля ла, але ўсё мо жа быць. Ка неш-

не, ма ру мець бо лей ча су. Асаб лі ва дзе ля 

та го, каб па спець па зна ё міц ца са ста лы мі 

май стры ха мі і май стра мі, пе ра няць тра ды-

цыю ад жы вых нось бі таў і ўва со біць яе ў 

сва ёй твор час ці — гэ та, на маю дум ку, бу-

дзе са мы каш тоў ны ўнё сак.

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Два га ды та му, яшчэ бу-

ду чы сту дэнт кай БДУ, дзяў-

чы на ра зам з сяб рам вы-

ра шы ла зна ё міць лю дзей 

з фі зі кай. Да мо ві лі ся: дзя-

ліц ца ін фар ма цы яй бу дуць 

у вы гля дзе лек цый. Пас ля 

пе ра моў з ад ной ін тэр нэт-

кам па ні яй, якая да зво лі ла 

пра вес ці ме ра пры ем ствы 

на іх пля цоў цы, дзяў чы на 

па ча ла рых та ваць тэ а рэ-

тыч ны ма тэ ры ял. Цу доў на 

па мя тае: тэ ма да ты чы ла-

ся ма ле ку ляр най фі зі кі. На 

дру гую су стрэ чу быў за про-

ша ны ра бот нік му зея, які 

па каз ваў до сле ды з вад кім 

азо там. Па ча так пра ек та 

прый шоў ся на вяс ну, у той 

час сяб ры пра вя лі толь кі не-

каль кі лек цый.

— А по тым рас па чаў ся 

но вы се зон. Ся род тэм у нас 

бы ла элект рыч насць, аст ра-

но мія. Рас каз ва лі на ват пра 

ге не ты ку. Пры во зі лі пры бо-

ры з ла ба ра то рыі, гля дзе лі 

на Ме сяц праз тэ ле скоп з ву-

лі цы. Са праў ды, шмат уся го 

бы ло..., — ус па мі нае Анас-

та сія. — Асаб лі ва спа да ба лі-

ся лек цыі па ге не ты цы, раз-

лі ча ныя на больш да рос лую 

аў ды то рыю, ды і лек тар доб-

ра пад рых та ваў ся.

Дзяў чы на рас каз вае, 

што знай сці лек та ра — за-

да ча ня прос тая, бо трэ ба, 

каб у ча ла ве ка бы ло не 

толь кі жа дан не рас ка заць, 

але яшчэ і здоль насць да-

нес ці ін фар ма цыю па пу-

ляр на на бе ла рус кай мо ве. 

Схе ма «пад слу хаў — рас-

ка заў» пра цуе тут на ўсе 

сто: ча сам толь кі праз зна-

ё мых мож на знай сці тых, 

хто па го дзіц ца бяс плат на 

па тра ціць свой час. Ад ной-

чы за пла на ва ная лек цыя 

па фі ла со фіі ад мя ні ла ся, 

та му што за про ша ны лек-

тар прызнаўся: «Я не зма-

гу рас ка заць да ступ на!» 

Зда ра юц ца і цяж кас ці 

з пе ра кла дам. «Але ка лі 

па тра бу ец ца да па мо га, я 

заў сё ды гэ та раб лю», — 

да дае Анас та сія.

Па сло вах ар га ні за та ра, 

на прос тыя тэ мы яна за пра-

шае сяб роў са ста рэй шых 

кур саў. На су стрэ чах на ву-

ча юц ца ўсе: для лек та раў 

так са ма ка рыс ная ра бо та з 

аў ды то ры яй.

Са ма ім прэ за скла да ец ца 

з не каль кіх час так: прэ зен-

та цыя тэ мы, гуль ні з аў ды-

то ры яй, а дру гая част ка — 

прак тыч ная.

— Ве ра год на, бы ло б пра-

сцей рых та ваць ма тэ ры я лы 

па-рус ку. Ча му вы ра шы лі 

вы ка рыс тоў ваць бе ла рус-

кую мо ву?

— Я бы ла яшчэ ма лая, 

ка лі мя не пры вя лі ў су пол-

ку, дзе за хап ля лі ся бе ла-

рус ка моў ны мі на столь ны мі 

гуль ня мі. Там і па зна ё мі ла ся 

са сва ім сяб рам. Ён пра па-

на ваў зра біць неш та на мо-

ве. Я па ду ма ла пра лек цыі. 

Вось так і з'я ві ла ся «На ву ка 

на ба ло це». Праў да, ця пер 

пра цую ад на, бо ў сяб ра з'я-

віў ся ўлас ны пра ект.

Да рэ чы, лек цыі цал кам 

не ка мер цый ныя, бо знай сці 

спон са раў не так прос та. За-

тое ак тыў насць аба вяз ко ва 

за ах воч ва ец ца яб лы ка мі. 

Анас та сія ка жа, што ка лі іх 

не за ста ец ца, гэ та зна чыць 

ад но — су стрэ ча са праў ды 

атры ма ла ся.

— Мне па да ба ец ца, што 

лек цыі на вед ва юць і дзе ці з 

баць ка мі, і сту дэн ты, і лю-

дзі больш ста ла га ўзрос ту. 

Слу ха юць, пад каз ва юць, 

спра бу юць раз маў ляць на 

бе ла рус кай мо ве, — ка жа 

дзяў чы на.

Звы чай на ат мас фе ра на 

пля цоў цы заў сё ды цёп лая, 

і на тое ёсць пэў ныя пры-

чы ны: сю ды пры хо дзяць 

лю дзі, якія ча ка юць кож ную 

лек цыю, та му Анас та сія ўжо 

ве дае мно гіх у твар. Ка жа, 

што мо жа прый сці 60 ча-

ла век, а ча сам — уся го 10. 

Тлу ма чыць: «Усё за ле жыць 

ад тэ мы».

Па пу ля ры за цыя на ву кі і 

бе ла рус кай мо вы — ме на ві-

та так ар га ні за тар вы зна чае 

мэ ту лек цый. На яе дум ку, 

мо ва па він на вы ка рыс тоў-

вац ца ва ўсіх сфе рах жыц-

ця, та му дзяў чы на імк нец ца 

мак сі маль на спры яць гэ та му 

пра цэ су. Але зай мац ца ўсім 

ад ной не так прос та...

— Я ха чу, каб пра ект 

дзей ні чаў, та му што ён са-

праў ды фай ны, — тлу ма-

чыць Анас та сія. — Ка лі да 

ця бе пры хо дзіць вы клад чык 

і пас ля лек цыі ка жа, што ўсё 

бы ло кру та, гэ та ўзруш вае. 

Пры яз джаў і мой сяб ра, што 

на ву ча ец ца ў Гер ма ніі ў ас пі-

ран ту ры. Ён па ды шоў пас ля 

лек цыі і ска заў: «На сця, ты 

клё вая». Ве да е це, ка лі чу еш 

та кую ацэн ку сва ёй пра цы, 

то хо чац ца ра біць. Яно та ды 

і са мо ро біц ца.

Тац ця на АШУР КЕ ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

«Вя лі кім на тхнен нем для мя не 
за ста юц ца аў тэн тыч ныя вы ра бы 
і рас по ве ды нось бі таў тра ды цыі».

«Са джу ся «на га дзін ку» па шыць 
і, ка неш не ж, раб лю гэ та даў жэй, 
да поў на га за да валь нен ня ад 
зроб ле на га, ах вя ру ю чы ін шы мі 
не менш важ ны мі спра ва мі».

Аб' ява мі аб аду ка цый ных ім прэ зах за раз 
ка гось ці здзі віць скла да на. Толь кі каб на ве даць 
на ву ко вую лек цыю, на якой ін фар ма цыя 
вы кла да ла ся б прос та і, га лоў нае, зра зу ме ла 
для ча ла ве ка лю бо га ўзрос ту, трэ ба, каб 
моц на па шан ца ва ла. А ці лёг ка за свой ваць 
на ву ку на бе ла рус кай мо ве? Спро ба Анас та сіі 
ПАЛ ТАР ЖЫЦ КАЙ пе ра тва рыць скла да нае 
ў да ступ нае і ці ка вае, а за тым вы клас ці гэ та 
па-бе ла рус ку вы лі ла ся ў пра ект 
«На ву ка на ба ло це».

СТРОІ, ЯК У ПРОД КАЎ,
або Пад брэн дам тра ды цый


