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1-3 верасня 2017

Ф э с т  с я р э д н я в е ч н а й  к у л ь т у р ы  ў  П о л а ц к у

«Рубон 2017» 
Праграмма-2017

1 верасня
21:00–23:00 Шоу "Terra Incognita"

2 верасня
сцэна
12:00–12:20 Прадстаўленне калектываў
12:20–13:00 Канцэрт сярэднявечай музыкі
15:00–15:30 Канцэрт сярэднявечай музыкі
16:00–16:30 Канцэрт сярэднявечнай музыкі
17:00–17:30 Сярэднявечныя гульні
21:00–23:00 Сярэднявечныя танцы

Турнірная пляцоўка
13:00–15:00 Турнір развітага Сярэднявечча
15:30–16:00 Турнір развітага Сярэднявечча 
 (фінал)
16:30–17:00 Турнір 5x5
17:30–18:30 Бугурты развітага
 Сярэднявечча
18:30–21:00 Рэпетыцыя бітвы

пляцоўка ранняга сярэднявечча
13:00–14:00 Турнір ранняга Сярэднявечча
14:30–15:30 Бугурты ранняга Сярэднявечча
15:30–16:30 Манеўры праз перасечаную 
 мясцовасць
16:30–19:30 Сплавы на ладдзях. 
 Паказальныя абардажы

пляцоўка для стрэлаў з лукаў
13:00–17:00 Дзейнічаюць некалькі 
 сектараў для стрэлаў з лукаў

3 верасня
6:30–8:00 Архаічныя спевы па-над Дзвіною
12:30–14:00 Тэатралізацыя бітвы
14:00–14:20 Урачыстае закрыццё фэсту.
14:30–15:30 Канцэрт сярэднявечнай музыкі

Парк культуры 
і адпачынку 

(Заддзвінне, побач 
з Курганом 

Бессмя рот
насці)

Сустракаемсяў:

Удзельнікі фестывалю:

Вас чакаюць: 
 лабараторыя алхіміка, у якой «манах» пакажа 

розныя хімічныя і фізічныя доследы; 
 відовішчныя маштабныя бугурты (групавыя 

бітвы пешых ваяроў);
 турніры байцоў ранняга і позняга 

Сярэднявечча;
 спаборніцтвы лучнікаў;
 сплавы на драккары (ладдзя) і паказальны 

абардаж;
 майстар-класы па кулінарным майстэрстве 

і старадаўніх рамёствах;
 анімацыя, тэатралізацыя, фотазоны.

А таксама – Фестываль сярэднявечнай кухні, 
галоўным нумарам якога стануць традыцыйныя 
ліцвінскія стравы ад рэстарана народнай кухні 
«Marceliukes kletis». Госці на свае вочы ўбачаць, як у 
старажытнасці выпякаўся хлеб: будзе ўсталявана 
сапраўдная гліняная печ.

 Тэатр «Лялька»
 Карабель вікінгаў «Nameisis»
 Тэатр “KRESIVA”
 Лабараторыя “Механік”
 Марская дружына “РУС”
 “Полацкі зьвяз”
 Terra Incognita

Музычныя госці:
 Хмельны Вiр
 PAWA
 HardWood

Калаж Таццяны Малько
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Древний Полоцк 

приглашает гостей – с 

1 по 3 сентября здесь 

пройдут торжества, 

посвящённые 

500-летию белорусского 

книгопечатания, Дню 

белорусской письменности 

и 1155-летию города над 

Двиной. В эти юбилейные 

дни вблизи Софийского 

собора появится ещё одна 

достопримечательность – 

скульптурно-

художественная 

композиция «Полоцк – 

колыбель белорусской 

государственности».

П ервые летописные сведе-
ния о Полоцком княже-
стве связаны со сканди-

навскими варягами: хроники «Деяния 
данов» (Gesta Danorum) рассказыва-
ют о походе на земли кривичей в кре-
пость Pallteskja (древнерусская форма 
«Полтескъ») легендарного датского 
конунга Фроди Первого (V–VI вв.). 
«Полтескъ» в сагах не что иное, как 
Полоцк – древнейший из белорусских 
городов, форпост кривичей на выходе 
по Двине в Балтику. Появления этого 
эпизода в саге указывает на реальную 
военно-стратегическую важность По-
лотеска, построенного на возвышен-
ности в устье реки Полоты. Об этом 
же свидетельствует и другой факт: ни 
одна из 11 древнерусских крепостей 
того времени в сагах не описана во-
обще, а вот Полоцк в «Саге о Тидреке 
Бернском» (1250 г.) опять упомина-
ется дважды.

Поскольку Полоцкие летописи 
исчезли при разрушении Софийско-
го собора во время Северной войны 
(1710 г.), о многих эпизодах истории 
города сегодня мы знаем только из 
скандинавских хроник. Полоцкое 
княжество – это свободное государ-
ство кривичей на пути «из варяг в 
греки». В русских летописях впервые 
упоминается в 862 году («Повесть 
временных лет»). Некоторую обосо-

Колыбель 
бленность от древнего Киева Полоц-
кому княжеству давало море Геродота 
(Сарматское море, Sarmatia sea, изо-
бражалось на картах до XVI в.), кото-
рое охватывало всё Полесье. 

Первым известным князем По-
лоцка, о котором упоминают летопис-
ные источники, был Рогволод (Х в.). 
Прямых наследников по мужской ли-
нии он не оставил – князь Владимир, 
креститель Руси, убил его с сыновь-
ями и насильно взял в жёны его дочь 
Рогнеду. Сын Владимира и Рогнеды 
положил начало роду Изяславичей 
(«Рогволожи внуки» – князья По-
лоцкие, от старшего сына Изяслава).

Полоцким княжеством правила 
самостоятельная княжеская дина-
стия, и это одно из самых древних 
восточнославянских княжеств су-
ществовало более 3-х веков. Князь 
Рогволд «держал, владел и княжил 
Полоцкую землю», закрепил границы 
княжества, утвердил систему управ-
ления, политическую систему. Кня-
жество занимало непосредственно 
полоцкие земли, часть земель дрего-
вичей, финских и литовских племён. 
Полочане расселились по среднему 
течению Западной Двины и по По-
лоте, на юг – до верховьев Свислочи 
и Березины. Летопись говорит, что 
«Полочане получили своё название 
речки ради, яже течёт в Двину, име-

нем Полота». Развитию Полоцкого 
княжества способствовал контроль 
за торговыми путями, приносивший 
большие доходы: крепость стояла на 
перекрёстке торговых путей от Бал-
тийского моря через Киев к Чёрному 
морю и через верховья Западной Дви-
ны и Волги – на Восток.

Новый подъём княжества начался 
при Брячиславе (1003–1044), правну-
ке Рогволода. При нём было начато 
строительство Софийского собора, 
который подчёркивал величие и не-
зависимость Полоцка. Подобные хра-
мы были ещё только в Киеве и Новго-
роде – центрах сильнейших русских 
княжеств, и построены они все были 
по единому образу собора св. Софии 
в Константинополе. 

Но, пожалуй, наивысшей точкой 
расцвета Полоцкого княжества было 
правление Всеслава Чародея Вещего 
(1044–1101). Хорошо понимавший, 
что ему предстоит борьба за сувере-
нитет своих земель, прежде всего с 
киевскими князьями, он умело зани-
мался строительством и укреплением 
своего государства, помимо торгов-
ли, поддерживал и развивал ремёс-
ла: кузнечное, гончарное, сапожное, 
бондарное, кожевенное, ювелирное. 

Крещение Полоцка, в отличие от 
остальной Древней Руси, связывают с 
именем Торвальда Кодранссона (Тор-
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государственности

вальда Вандроўніка) – христианского 
миссионера и путешественника. В По-
лоцке он основал монастырь святого 
Иоанна Крестителя, в Полоцке же 
и похоронен. Путешественник Тор-
вальд через Иерусалим прибывает в 
Константинополь, где удостаивается 
аудиенции императора Василия II 
и патриарха Константинопольского 
Николая II Хрисоверга. В дарован-
ной Торвальду грамоте он назначался 
полномочным посланником Визан-
тии к «русским князьям в страны Вос-
точной Балтии» (вероятно, подразу-
мевались Полоцк, Новгород и Псков).

В 1307 году по мирному договору 
Полоцк вошёл в состав Великого кня-
жества Литовского как город с осо-
быми правами. Полоцкие привилеи 
начала XIV в. гарантировали недели-
мость полоцких земель и неприкос-
новенность владений знати и мещан; 
наместники в Полоцк назначались по 

согласованию полоцких 
бояр и горожан; жите-
лей Полоцка могли су-
дить только городским 
судом. В 1498 году По-
лоцк получил право 
на самоуправление – 
Магдебургское право. 
После разделов Речи 
Посполитый он вошёл 
в состав Российской 
империи как центр 
Полоцкой губернии, с 
1796 года это уездный 
центр.

Древний Полоцк 
подарил миру учёно-
го, философа-гуманиста эпохи Воз-
рождения Франциска Скорину, вос-
точнославянского первопечатника и 
общественного деятеля, осуществив-
шего перевод книг Библии. Здесь жил 
и работал Симеон Полоцкий – бого-

слов, поэт, драма-
тург, переводчик, 
монах-базилианин, 
придворный астро-
лог русского царя 
Алексея Михайло-
вича и наставник его 
старших детей.

Е щё одно из ярких имён – 
Евфросиния Полоцкая, 
внучка Всеслава Чародея, 

посвятившая себя служению Богу, по-
строившая Спасо-Евфросиниевский 
монастырь, просветительница и ле-
гендарная переписчица Полоцкой ле-
тописи, первая женщина земли Бела-
русской, причисленная к лику святых.

Памятник князю 
Всеславу Чародею (скульптор 
Александр Прохоров; 2007 г.).
Отлит из бронзы, высота 
около 3,5 метра. Памятник 
сделан исключительно за счёт 
пожертвований граждан 
Беларуси.
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Полоцк стал первой культурной 
столицей современной Беларуси, 

сегодня здесь работают 11 музеев 
Национального историко-культурного 

заповедника: музей белорусского 
книгопечатания, музей-библиотека 
Симеона Полоцкого, музей истории 

архитектуры Софийского собора, 
детский музей, музей ткачества 

Поозерья, музей Нижне-Покровской 
улицы, музей средневекового 

рыцарства, природно- 
экологический музей и др.

Фо
то

 С.
 П

лы
тк

ев
ич

а

Вот уже второе 
тысячелетие 
белый корабль 
величественной 
Софии плывёт 
над Двиной, 
воздвигнутый великим 
князем Всеславом 
Чародеем как 
символ могущества 
и независимости 
Полоцкого 
княжества

Памятник букве «Ў», 
которая встречается только 

в белорусском языке
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Ю билейные торже-

ства в Полоцке 
основаны как на 

славном историческом прошлом, так 
и на событиях современности. В ос-
нову художественно-исторического 
действа «Беларускi шлях» положен 
музыкально-театрализованный блок, 
посвящённый 1155-летнему городу на 
Двине и современной Беларуси. На 
улицы выйдут исторические лично-
сти: князь со своей дружиной, а также 
многочисленные пивовары, хлебо-
пёки, купцы, мельники, мастеровые, 
ученики иезуитского коллегиума. 
В рамках праздника состоится уже 
ставший традиционным фестиваль 
средневековой культуры «Рубон». 

В мероприятиях Дня белорусской 
письменности примут участие писате-
ли из 15 стран, а в детских Скоринов-
ских чтениях пожелали участвовать 
свыше 30 городов. Гостей ожидают 
Фестиваль книги и прессы, финаль-
ные мероприятия научно-просве-
тительской экспедиции «Дорога к 
святыням», вручение Национальной 
литературной премии. На празднике 
будет презентована выставка работ 
живописцев, уроженцев города – Ива-
на Хруцкого, Бронислава Эпимах-Ши-
пилы, и выставка пленэра «Полоцк в 
гравюрах современных художников».

Одной из главных площадок 
праздника станет Музей белорусско-
го книгопечатания, где пройдёт не-
сколько выставок, в числе которых 
выставки монет от Национального 
банка, выставка Псалтырей со всей 
Беларуси. Кроме этого, в музее можно 
будет увидеть вживую работу древне-
го офортного станка. 

А ещё в эти дни откроется Школа 
театра Симеона Полоцкого. Сегодня 
в городе действуют 14 творческих теа-
тральных коллективов, некоторые но-
сят звание заслуженных и народных. 
А вот общей площадки, где можно 
было бы собираться театралам, ста-
вить спектакли и учиться друг у дру-
га драматическому искусству, пока не 
было. Местные культурологи раско-
пали: оказывается, великий славян-
ский просветитель Симеон Полоцкий 
был не только церковным деятелем, 
педагогом и писателем, но и стоял у 
истоков зарождения театра в странах 
Восточной Европы и России. Так что 
открытие в Полоцке первой в истории 
современной Беларуси театральной 
школы – вполне закономерный шаг.

Мария МОРОЗ

П о расчетам учёных-
геодезистов, именно 
в Полоцке находится 

географический центр Европы: в 
замкнутый контур европейской 
части света геодезисты вписали 
матрицу с подробным шагом сетки 
и высчитали географическую сере-
дину. Сейчас в Полоцке на 55 гра-
дусе 30 минуте северной широты 
и 28 градусе 48 минуте восточной 
долготы установлен памятный знак, 
и каждый гость может получить на 
почтампте сертификат о том, что он 
побывал в центре Европы.

Стилизованная модель печатного пресса времён 
Франциска Скорины и Иоганна Гутенберга.
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Сёлета мы адзначаем вельмі 
важную для нашай культу-
ры і дзяржаўнасці падзею – 

500-годдзе беларускага 
кнігадрукавання. 

Імя Францыска Скарыны стаіць 
у адным шэрагу з імёнамі такіх вя-
домых дзеячоў сусветнай культуры 
эпохі Адраджэння, як Леанарда да 
Вінчы, Рафаэль, Ян Амос Каменскі, 
яно ўвекавечанае ў назвах вуліц 
еўрапейскіх і беларускіх гарадоў, на-
вучальных і асветніцкіх устаноў, а так-
сама ў шматлікіх помніках, адным з 
якіх з’яўляецца бронзавая скульпту-
ра першадрукара ля Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі.

Спадчына Францыска Скарыны 
налічвае сёння 520 кніг, яны зна-
ходзяцца ў Чэхіі, Польшчы, Расіі, 
Германіі – усяго выданнямі белару-
скага першадрукара валодаюць каля 
50 краін. На радзіме – у Беларусі – 
захоўваецца 28 такіх асобнікаў. У 
2017 годзе ўдалося вярнуць да нас 
унікальны помнік нацыянальнай куль-
туры – «Малую падарожную кніжыцу», 
якая лічыцца першай кнігай, выдадзе-
най на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 
«Малая падарожная кніжыца» 
прызначалася для падарожнікаў і 
ўключала 18 царкоўных кніг, у лік 
якіх увайшлі «Псалтыр», «Часасло-
вец», «Шасцідзённік», «Саборнік», а 
таксама акафісты і каноны. 

Гэтыя выданні невялікага фар-
мату былі ўпрыгожаныя гравюрамі, 
застаўкамі і буквіцамі, іх суправаджалі 
пасляслоўі. «Малую падарожную 
кніжыцу» дапаўнялі акравершы 
і каляндар сонечных і месяцовых 
зацьменняў.

Францыск Скарына ўзбагаціў 
еўрапейскую і сусветную культу-
ру: Рэнесансныя выданні асветніка 
выдзяляліся высокай якасцю друку, 
эстэтыкай мастацкага афармлення – 
цікавыя шрыфты, гравюры і арна-
ментальныя ўпрыгажэнні. Адной з 
галоўных асаблівасцяў усіх кніг Ска-
рыны сталі аўтарскія каментары, якія 
дапамагалі «паспалітым» лю дзям 
лепш зразумець змест, асэнсаваць 
значэнне падзей, апісаных у кнігах 
Святога Пісання. У прадмовах Фран-
цыск Скарына не толькі выказваецца 
пра свае гуманістычныя ідэалы, ён 
уплятае ў родную мову прыкметы 

розных літаратурных жанраў, пазней 
гэта пачынанне атрымала працяг у бе-
ларускай літаратуры і пісьменнасці.

Сярод галоўных падзей, прымер-
каваных да 500-годдзя беларуска-
га кнігадрукавання, – прэзентацыя 
20-томнага факсімільнага выдання 
«Кніжная спадчына Францыска Ска-
рыны» (Гран-пры нацыянальнага 
конкурсу «Мастацтва кнігі»), маш-
табная выстава «Францыск Скарына 
і яго эпоха», міжнародны тэлепраект 
«Францыск Скарына на мовах народаў 
свету» і дакументальны фільм «Пер-
шадрук», які зрабіла беларуская сту-
дыя дакументальнага кіно «Летапіс».

Спадчына
Францыска
Скарыны

Сёння ў гасцях часопіса «Алеся» – сцэнарыст 
фільма «Першадрук» Уладзімір МАРОЗ, 
які расказаў нам, чаму ў XVI стагоддзі 

ў Маскве кнігі багаслова кідалі ў вогнішча, 
што звязвае Прагу і Пецярбург і дзе 

знаходзіцца «знак яднання хрысціян». 
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Дня беларускага пісьменства 
ў Полацку. але ж пра Скарыну 
напісана столькі кніг, зняты не 
адзін фільм... Ці атрымаецца 
здзівіць гледачоў?

– Мы паспрабуем. Пройдземся 
разам па слядах славутага земляка, 
пакажам аўтэнтычныя артэфакты, 
звязаныя з яго жыццём, працягнем 
нітачку з мінулага ў сённяшні дзень. 

500-годдзе беларускага кнігадру-
ка вання – выдатная нагода ўспомніць 
усім пра філосафа, пісьменніка, 
навукоўца, медыка, тэолага – адным 
словам, выбітнага сына беларускай 
зямлі. Скарына нёс слова Божае да 
простых людзей. У тыя часы Біблію 
на старабеларускай мове ні касцёл, ні 
царква не прызнавалі. Не паверыце, 
але ў Маскве кнігі Скарыны спальвалі 
за тое, што гэта была «іншая» 
царкоўнаславянская мова, за тое, што 
яны былі выдадзеныя падданым рым-
скай царквы. Размяшчэнне партрэта 
ў святой кнізе ў XVI стагоддзі наогул 
прыраўноўвалі да блюзнерства. 

Скарына відавочна апярэджваў 
свой час. Уявіце сабе, пра легендар-
нага вучонага потым забыліся на 300 
гадоў! Толькі ў пачатку XIX стагоддзя 
ў Празе чэшскі славіст Ёзэф Даброўскі 
зрабіў спробу вяртання імя Францы-
ска Скарыны ў гісторыю.

– Дзе праходзілі здымкі ва-
шай стужкі?

– Мы здымалі ў Празе, Вільнюсе, 
Кракаве, Полацку, Мінску… Некалькі 
дзён правялі ў паўночнай сталіцы 
Расіі – Пецярбургу. У Нацыяналь-
най бібліятэцы Санкт-Пецярбурга 

захоўваецца самы вялікі збор пражскіх 
выданняў нашага земляка – 20 кніг. 
Жамчужына калекцыі – 500-гадовы 
«Псалтыр». Гледачы ўбачаць яго ў 
фільме ва ўсёй велічы.

У нашай стужцы вельмі шмат 
пражскіх пейзажаў, бо менавіта ў гэ-
тым старажытным горадзе Францыск 
Скарына на працягу 1517-1519 гадоў 
выдаў 23 кнігі Бібліі пад агульнай 
назвай «Библия руска, выложена 
доктором Франциском Скориною из 
славного града Полоцька, Богу ко чти 
и людем посполитым к доброму на-
учению». Аб’ём выданняў вызнача-
ецца ў 1200 аркушаў. Вядома, за такі 
кароткі тэрмін немагчыма падрых-
таваць тэксты і выканаць тэхнічныя 
задачы па мастацкім афармленні 
кніг (ілюстрацыі, гравюры, буквіцы, 
каляровы друк і інш.). Даследчыкі 
лічаць, што Францішак Скарына ўжо 
меў рукапіс поўнай Бібліі ў сваім пе-
ракладзе. Але факт неаспрэчны: дата 
выхаду ў свет “Псалтыра” – 6 жніўня 
1517 года. Ён стаў першай кнігай у 
гісторыі не толькі беларускага, але і 
ўсходнеславянскага кнігадрукавання.

Здымкі ў Празе занялі два дні. Гле-
дачы ўбачаць старажытную рынкавую 
плошчу, Карлаў мост, Страгаўскі ма-
настыр. У Нацыянальнай бібліятэцы 
Чэхіі нам паказалі тры асобнікі ста-
ражытнай Бібліі: 1488, 1489 і 1506 
гадоў выдання. Гэтыя святыя кнігі 
Скарына браў за ўзор пры стварэнні 
сваіх твораў. 

У Кракаве мы наведалі Ягелонскі 
ўніверсітэт, дзе праходзілі студэнцкія 
гады славутага земляка. Здымалі дом-
друкарню ў Вільнюсе, дзе нарадзіліся 
“Малая падарожная кніжыца” і “Апо-

стал”. Непаўторная атмасфера эпохі 
Сярэднявечча!

– а што вам запомнілася ў 
беларускіх гарадах і мястэчках?

– У старажытным Полацку – на 
малой радзіме Францыска Скары-
ны – добра захаваўся будынак бы-
лой Брацкай школы Богаяўленскага 
манастыра, помнік архітэктуры 
XVIII стагоддзя. Цяпер тут месціцца 
Музей беларускага кнігадрукавання, 
у якім можна ўбачыць самую вялікую 
беларускую кнігу – старажытны 
фаліянт у чалавечы рост, майстэр-
ню перапісчыка кніг – скрыптарый, 
друкарню часоў Гутэнберга і многа 
іншага цікавага. 

Уразіла вёсачка Бярозаўка на 
Віцеб шчыне. У невялічкі касцёл 
на службу прыходзяць і каталікі, і 
праваслаўныя, а мясцовы святар Ма-
рэк Пасют усталяваў «знак яднання» 
хрысціян – крыжы дзвюх канфесій, 
злучаныя ў адно цэлае. 

На беларускай зямлі хрысціяне 
жывуць у міры і згодзе, пра гэта ў 
свой час марыў і разважаў Скарына. 
А навукоўцы ўсё спрачаюцца, кім ён 
быў, праваслаўным, каталіком ці пра-
тэстантам.

– у фільме старажытная 
гісторыя пераклікаецца з сучас-
насцю?

– Так. Мы сустракаліся з гісто-
рыкам Уладзімірам Лiхадзеевым, які 
стварыў унікальны друкарскі станок. 
Уладзімір не адзін год вучыўся ста-
ражытнаму друкарскаму майстэрству 
ў Германіі, Польшчы, Швейцарыі. 
Беларускі ўмелец сабраў унікальны 
станок з дрэва па старых чарцяжах і 
гравюрах. Прычым без адзінага цвіка! 

Дарэчы, убачыць яго можна будзе 
на Дні пісьменства ў Полацку. І нават 
самастойна надрукаваць старонку з 
Бібліі…

Фільм “Першадрук” зняты на бе-
ларускай мове, у планах – перакласці 
яго на рускую і англійскую. Мяркую, 
што з нашым фільмам будуць актыўна 
працаваць беларускія пасольствы, бо 
ў ім адлюстраваная наша слаўная 
гісторыя, і пазнаёміць з ёй варта як 
мага больш людзей ва ўсім свеце. 

На мой погляд, айчыннаму 
кінамастацству не хапае якаснага 
гістарычнага кіно на роднай мове. Ду-
маю, у кінатэатрах наш “Першадрук” 
чакае аншлаг. 

Гутарыла Хрысціна ХІЛЬКО
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Надзвычай багаты сёлетні год для старажытнага Полацка на 
юбілейныя даты. 19 верасня – адна з іх: споўніцца 50 гадоў, як 

была прынятая Пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР аб 
стварэнні гісторыка-археалагічнага музея-запаведніка ў Верхнім 

замку і дачыненні яго да Полацкага краязнаўчага музея. У 1985 годзе 
запаведніку быў нададзены статус самастойнага музейнага аб’яднання.

Пра станаўленне і перспектывы развіцця Нацыянальнага Полацкага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка мы гутарым з яго 
дырэктарам Тамарай Аляксандраўнай ДЖУМАНТАЕВАЙ.

– Музейныя традыцыi ў нашым 
горадзе вельмі даўнія, бяруць пача-
так яшчэ ў XI ст., калi ў Сафiйскiм са-
боры i Спасаўскiм манастыры пачалi 
збiраць цэнныя кнiгi i абразы. Умоўна 
манастырскiя скарбы можна назваць 

яго вядомы тагачасны архітэктар, 
інжынер і багаслоў, генерал Ордэна 
езуітаў Габрыэль Грубер спраектаваў 
i пабудаваў трохпавярховы буды-
нак. Музейныя калекцыі Полацкага 
езуіцкага калегіума насілі асветнiцкi 
характар: пашыралі кругагляд вучняў, 
далучаючы iх да агульначалавечых 
каштоўнасцяў, выхоўвалі мастацкi 
густ, спрыялі засваенню ведаў, 
абуджалі да даследаванняў гiсторыi 
i прыродазнаўства. 

Варта зазначыць, што з першых 
гадоў савецкай улады (1918–1924 гг.) у 
Полацку таксама ўдзялялася асаблівая 
ўвага ахове помнiкаў даўнiны i ма-
стацтва, гэтым займаліся аддзел на-
роднай адукацыі і павятовая камісія, 
а ў 1925 годзе было арганізаванае 
краязнаўчае таварыства. Стварэнне 
Полацкага краязнаўчага музея ад-
былося разам з адкрыццём першых 
савецкiх музеяў – у 1926 годзе ў бу-
дынку Сафійскага сабора. На жаль, у 
час Вялікай Айчыннай вайны стара-
жытныя рукапісы, што захоўваліся 
там, а таксама калекцыі зброі і стара-
друкаваных кніг былі згубленыя. Паз-
ней краязнаўчы музей узнавіў сваю 
дзейнасць у будынку лютэранскай 
кірхі на Ніжне-Пакроўскай вуліцы.

Нягледзячы на iмкненне партый-
нага кiраўнiцтва БССР накiраваць 
музейную справу ў iдэалагiчнае рэ-
чышча, краязнаўчы музей выконваў 
больш шырокія задачы – садзейнiчаў 
захаванню гiсторыка-культурных 
каштоўнасцяў і выхаванню ў гарад-
жан самасвядомасцi ў адносiнах да 
нацыянальнай спадчыны. 

У 1967 годзе дзяржавай былі пры-
нятыя вельмі важныя захады для за-
хавання ўнікальных помнiкаў гiсторыi 
i культуры старажытнага Полацка. 
Пастанова аб стварэнні гісторыка-
археалагічнага музея-запаведніка 
ў Верхнім замку, побач з Сафійскім 
саборам, дазволіла ўзяць пад ахову 
існуючыя аб’екты VII-VIII стст. і больш 
позняга часу, распачаць іх раскопкі і 
навуковыя даследаванні, рэстаўрацыю. 
Гэта быў другі ў СССР музей тако-
га кшталту: першы – Уладзіміра-
Суздальскі гісторыка-мастацкі і 
архітэктурны музей-запаведнік – быў 
створаны ў 1958 годзе і аб’ядноўваў 
групу архітэктурных помнікаў руска-
га жылога, абарончага і царкоўнага 
дойлідства. 

Вядома, праз гады і вякі, войны і 
пажары нямала каштоўнасцяў стра-
чана. Аднак і сёння Полацк уяўляе 

Тамара Джумантаева:
«Родны гораддае сiлыi натхненне»

калекцыямi музейнага характару. Iх 
iснаванне стала падмуркам, на якiм 
пачалося стварэнне музея ў Полацкiм 
езуiцкiм калегiуме (1788–1820 гг.). 
Гэта быў адзін з першых музеяў на 
тэрыторыi Беларусi. Спецыяльна для 
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сабой унiкальную гiстарычную тэ-
рыторыю, якая досыць насычана 
помнiкамi архiтэктуры i культуры. На-
прыклад, горад захаваў гiстарычную 
забудову XVIII – пачатку XX стагод-
дзяў. Выключная каштоўнасць іх за-
ключаецца ў аўтэнтычнасцi. Гэтыя 
помнiкi ахоўваюцца, вывучаюцца, 
рэстаўруюцца i прыстасоўваюцца пад 
музейныя экспазiцыi. Музейны збор 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-
культурнага музея-запаведніка сёння 
змяшчае амаль 100 тысяч адзiнак за-
хавання.

– Тамара аляксандраўна, вы 
аддалі больш за 30 гадоў свайго 
жыцця музейнай справе і стаялі 
ля вытокаў сучаснай канцэпцыі 
музея-запаведніка.

– Так, у 1985 годзе адбылося як бы 
другое нараджэнне Полацкага музея-
запаведніка – яму прыдалі статус са-
мастойнай установы. Узначаліла яго 
загадчыца аддзела культуры гарвы-
канкома Таццяна Давыдаўна Рудава. 
Гэта быў вельмі высокаадукаваны, 
дзейсны і адказны чалавек, а галоўнае, 
яна вельмі любіла горад Полацк. Ва-
кол сябе Таццяна Давыдаўна стала 
збіраць такіх жа апантаных любоўю да 
роднага краю людзей, якія не толькі 
мелі пэўныя веды або арганізатарскія 
здольнасці, але і былі амбіцыёзнымі ў 
прафесіянальным плане. У нас склаўся 
дзеяздольны творчы калектыў, мы 
былі маладыя і мелі неверагоднае 
жаданне стваральніцкай працы дзеля 
свайго горада. 

Варта зазначыць, што археалагіч-
ныя раскопкі і рэстаўрацыйныя рабо-
ты, што вяліся музеем у папярэднія 
гады, сталі выдатнай асновай для 
пачатку сур’ёзнай музеефікацыі. Да-
кументацыя для навуковай інвен-
тарызацыі была складзеная вельмі 
граматна, захаванасць гісторыка-
культурных аб’ектаў таксама была на 
ўзроўні. 

– Сухі тэрмін “музеефікацыя” 
неяк не зусім асацыіруецца з нат-
хнёнасцю і творчай працай па 
стварэнні музейнай прасторы. 

– Многія не любяць гэтае слова, 
нават камп’ютар падкрэслівае яго, бо 
лічыць няправільным. Аднак сутнасць 
нашай працы заключалася менавіта 
ў музеефікацыі – пераўтварэнні 
архітэктурных помнікаў старажытна-
га горада ў аб’екты музейнага паказу, 
максімальна поўным выяўленні іх 

гісторыка-культурнай, навуковай, ма-
стацкай каштоўнасцяў. Вельмі цікавы 
і творчы працэс, у якім важная кож-
ная дэталь, фрагменты асяроддзя, 
традыцыі, што існавалі або існуюць 
на дадзенай тэрыторыі, і шмат іншых, 
здавалася б, “дробязяў”. Музеефікацыя 
з’яўляецца неад’емнай часткай сучас-
най сусветнай музейнай практыкі.

Першыя гады былі вельмі плён-
нымі. За кароткі час у горадзе было 
створана пяць паўнавартасных і над-
звычай цікавых музеяў. Музеефікацыі 
стала падвяргацца культурная прасто-

ра – на сённяшні дзень мы падышлі 
непасрэдна да наматэрыяльнай спад-
чыны Полаччыны. 

Тады, у 1985 годзе, цэнтральнымі 
аб’ектамі для нашай працы сталі 
нядаўна адрэстаўраваныя Сафійскі 
і Багаяўленскі саборы, а такса-
ма памяшканні былой Полацкай 
брацкай школы, у якой вучыўся, а 
затым выкладаў Сімяон Полацкі. 
Асабіста мне пашчасціла праца-
ваць у групе па стварэнні Музея 
гісторыі архітэктуры Сафійскага 
сабора. 

Г эты храм перажыў шмат драматычных падзей, у выніку якіх 
страціў свой першапачатковы выгляд, аднак Сафійскі са-
бор правамерна лічыцца пачаткам каменнага дойлідства на 

Беларусі. Да сённяшніх дзён тут захаваліся сведкі часоў Полацкага кня-
ства: падмурак, алтарная апсіда, фрагменты старажытнай муроўкі, 
фрэскавыя роспісы канца ХІ ст. і інш. Сярод экспанатаў ёсць рэдкія 
прадметы, знойдзеныя пры раскопках Верхняга замка: скандынаўскі 
залаты пярсцёнак, віслая пячатка кіеўскага князя Усевалада, плінфа 
з сімваламі Рурыкавічаў – усё гэта датуецца ХІ ст. З больш позняга 
перыяду цікавасць выклікаюць копія вядомай фрэскі Леанарда да Вінчы 
“Тайная вячэра”, барэльеф “Троіца Новазапаветная”, тэмперны жывапіс 
“Спас Нерукатворны”. Працуючы з такім матэрыялам, сапраўды ад-
чуваеш трапяткое дыханне Гісторыі... Нам вельмі хацелася, каб гэты 
подых мінуўшчыны не пакінуў раўнадушнымі сучаснікаў, каб музей жыў 
і дарыў наведвальнікам неспадзяваныя адкрыцці. Ідэя сумясціць музей і 
канцэртную залу была як нельга дарэчы – канцэрты камернай музыкі 
праходзілі ў саборы і раней, а з 1985 года тут загучаў арган. 

Копія вядомай карціны Леанарда да Вінчы "Тайная вячэра"

Сафійскі сабор і Верхні замак. Акварэль Напалеона Орды (1880 г.) 
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З прафесійнага пункту глед-
жання, музей гісторыі архітэктуры 
Сафійскага сабора – адзін з найбольш 
змястоўных, дзе вельмі граматна па-
дадзеная каштоўная гістарычная спад-
чына Полаччыны. Гэта быў выдатны 
пачатак для нас. Адначасова вялася 
праца ў розных кірунках – музей бая-
вой славы, мемарыяльная кватэра Ге-
роя Савецкага Саюза З. Тусналобавай-
Марчанкі, музей ткацтва, музей 
кнігадрукавання, домік Пятра І або 
музей гісторыі адной вуліцы... Словам, 
тэмп нашага жыцця быў скорасны!

– якая ідэя вамі рухала? Зра-
біць Полацк самым музейным 
горадам Беларусі?

– Гэта фармулюецца крыху 
інакш – стварыць горад-музей. Але 
не проста выпадковы набор музеяў, 
як, напрыклад, “Музейны востраў” у 
Берліне. Хутчэй накшталт Венецыі – 
горада-гісторыі, горада-музея пад 
адкрытым небам. Наша канцэпцыя 
імкнулася звязаць у адзінае Полац-
кую гісторыю праз розныя музеі, роз-
ныя перыяды і падзеі. 

Помнік шкаляру часоў Скарыны 
каля Дзіцячага музея – гэта мена-
віта нанізванне на адзіную “чыр-
воную нітку” гістарычнай спадчы-
ны. Лічу, у нас атрымалася, і не 
знешнімі дэталямі, якія прызваныя 
ствараць запамінальныя вобразы, 
а самімі экспазіцыямі. У іх адзіная 
скіраванасць, адзіны дух, інфармацыя 
плаўна перацякае з аднаго музея ў 
другі. Прычым няма паўтораў, але 
ёсць сувязь часоў, найбольш важ-
ныя этапы гісторыі Полацка кры-
жуюцца, аднак падаюцца новыя 
факты, робяцца іншыя акцэнты. 
Дарэчы, усе полацкія музеі пабуда-
ваныя на музейным прадмеце. Гэта 
вельмі важна. Сёння ва ўсім свеце 
імкнуцца да аўтэнтыкі, да сапраўдных 
рарытэтаў.

Вельмі актыўна ішло музейнае 
будаўніцтва падчас дырэктарства 
Мікалая Мікалаевіча Ільніцкага, які 
ўзначаліў наш гісторыка-культур-
ны музей-запаведнік з сярэдзіны 
1990-х. Ён зрабіў усё магчымае, каб 
запаведнік стаў “нацыянальным”, і 
марыў пра статус “горад-музей” для 
Полацка.

На жаль, заканадаўча такі статус 
у нашай краіне пакуль не вызнача-
ны. Калі я была дэлегатам Усебела-
рускага народнага сходу, падавала 
адпаведную прапанову. Усе падста-
вы назвацца горадам-музеем ёсць 
сёння і ў Гродна, і ў Нясвіжа. Бу дзем 
спадзявацца, што музейшчыкаў па-
чуюць. Гэта паспрыяе захаванасці 
нашай гісторыка-культурнай спад-
чыны, развіццю турызму і пашы-
рэнню міжнароднага навуковага 
супрацоўніцтва.

– Сёлета, у юбілейны год, 
найбольш прыцягвае да сябе 
ўвагу музей беларускага кніга-
друкавання.

– Наведвальнікаў тут чакае ня-
мала прыемных сюрпрызаў. Музей 
адчыніў свае дзверы ў верасні 
1990 года, да 500-годдзя з дня нара-
джэння нашага першадрукара Фран-
цыска Скарыны. Зараз мы абнавілі 
некаторыя вітрыны, змянілі асобныя 
экспазіцыі, палепшылі асвятленне. 
Хоць зазначу: унесці абнаўленні было 
даволі складана, бо музейная прастора 
арганізаваная выключна прафесійна. 
Стваральніцай навуковай канцэпцыі 
і першым дырэктарам гэтага музея 
была мая каляжанка Галіна Пятроўна 
Ладзісава, цяпер – дырэктар музея 
гісторыі горада Мінска. Яна прачыта-
ла сотні кніг, наведала дзясяткі архіваў 
і самыя вядомыя бібліятэкі Масквы, 

Усе полацкія музеі пабудаваныя на музейным 
прадмеце. Гэта вельмі важна. Сёння ва ўсім 
свеце імкнуцца да аўтэнтыкі, да сапраўдных 
рарытэтаў.

Полацкі Сафійскі сабор у XII стагоддзі 
(Рэканструкцыя В. Сташчанюка).
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Да юбілейных святаў плануем 
выста віць у музеі помнік нацыяналь-
най кніжнай культуры – “Малую 
падарож ную кніжку”, на друкаваную 
Францыскам Скарынам 
у Вільні ў 1522 го
дзе; яна не так 
даўно папоўніла 
карпаратыўную 
калекцыю “Бел-
газпрамбанка». 
Вір туаль на яе 
можна бу дзе на-
ват пагартаць:  
спецыялісты зра
білі лічбавую ко
пію. Таксама мож
на ўбачыць пячатку 
Еўфрасінні Полацкай, якую 
знайшлі падчас раскопак Спаса

Еўфрасінеўскага манастыра два 
гады таму. Пячатка праляжала ў 
зямлі больш за восем стагоддзяў, 
але, нягледзячы на гэта знаходзіцца 

ў добрым стане. Адбу дзецца 
выстаўка памятных 

манет “Шлях Скары-
ны». Акрамя таго, 
у Сафійскім саборы 
пройдзе прэм’ера 
сюіты Таццяны 
Ка роткінай, пры
свечаная першадру-

кару. А ў Дзі цячым 
музеі з 1 верасня пач-

не пра цаваць выстава 
“Падручнікчараўнік», якая 

раскажа пра тое, як з’явіўся 
першы буквар і якія кнігі выдаваліся 
ў Беларусі для дзіцячага чытання.

Жанчыны горада Еуфрасiннi

– вы згадалі пра лічбавую ко-
пію “малой падарожнай кніжкі” 
Скарыны. а наколькі актыўна 
сёння вашы музеі карыстаюцца 
інфармацыйнымі тэхналогіямі? 

– Я прытрымліваюся непа-
пулярнага меркавання: у музея-
знаў стве вельмі складана спалу-
чыць інфармацыйныя тэхналогіі і 
сапраўдны прафесіяналізм, каб нічога 
не загубіць. Аўтэнтычнасць, рарытэты 
цэнныя самі па сабе, а не электронныя 
копіі. Магчыма, ёсць сэнс іншы раз 
паказаць на экране нейкія вельмі ста-
ражытныя або вельмі крохкія прад-
меты, якія маюцца ва ўласных фон-
дах. Афармленне ж музейных залаў 
“чужымі” аб’ектамі з выкарыстаннем 

Цікава
На пачэсным месцы ў нашым музеі можна 
ўбачыць добра вядомы ўсім «Буквар» Анато-
ля Клышкі, па якім вучыліся многія беларусы. 

Сапраўды легендарная кніга! У 1975 
годзе на міжнароднай кніжнай 
выставе-кірмашы ў Лейпцыгу 
(Германія) буквар узяў вышэйшую 
ўзнагароду, заваяваў Гран-пры і 
быў абвешчаны лепшай кнігай 
свету. Гэта адзіная кніга з усіх 
нацыянальных буквароў былога 
СССР, якая ўзнагароджана за-
латым медалём міжнароднай 
кніжнай выстаўкі.

Музей кнігадрукавання мае адзін сакрэт: у ім як быццам сха-
ваная яшчэ адна ўстанова – музей-бібліятэка Сімяона Полац-
кага, якая адначасова з’яўляецца навуковай бібліятэкай і якую 
асабліва ўпадабалі студэнты Полацкага дзяржуніверсітэта.

Пецярбурга, Вільнюса, нават не за-
баялася звярнуцца да генеральнага 
дырэктара Эрмітажа Піятроўскага з 
просьбай “дапамагчы новаму музею і 
падзяліцца рарытэтамі”. Сёння такое 
ўжо наўрад ці было б магчыма. Аднак 
дзякуючы энтузіязму і напорыстасці 
Ладзісавай маем багаты скарб: 
больш за паўтары тысячы музейных 
экспанатаў, прысвечаных гісторыі 
кнігапісання, кнігадрукавання, бела-
рускай кнігі і пісьменства.

сучасных праграм і тэхнікі я не вітаю. 
Камп’ютар у музеі можа цудоўна 

выконваць ролю “этыкеткі”: падрабяз-
на расказаць пра нейкі прадмет, па-
тлумачыць асобныя характарыстыкі. 
Таксама інфармацыйныя тэхналогіі 
я ўспрымаю як інструмент больш 
эфектыўнай арганізацыі працы 
музейшчыкаў. Даведачныя стэнды, 
электронныя каталогі, музейная 
лаўка па продажу сувеніраў, продаж 
білетаў, заказ экскурсій, аўдыёгіды, 
музейная карта і г.д. Увогуле, нічога 
не варта выракацца, лепш імкнуцца 
выкарыстоўваць розныя магчымасці. 
Аднак пры гэтым не пераўтварыць 
гісторыю ў шоу, прафесіяналізм 
у блюзнерства. 
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– нядаўна ваш музей-запа-
вед нік прадставіў у віцебску 
на міжнародным фестывалі 
мастацтваў “Славянскі базар” 
арыгінальны сценапіс з Полацка-
га Спаса-Праабражэнскага храма.

– Так, мы презентавалі мастацка-
гістарычнага праект «Спадчына 
Еўфрасінні Полацкай. Сценапіс XII-
XIX стагоддзяў Спаса-Праабражэн-
скага храма».

Гэта ўнікальныя фрагменты арыгі-
нальнага роспісу храмавых сцен, рас-
крытыя пасля рэстаўрацыйных работ 
у Спаса-Еўфрасінеўскім манастыры. 
Такі невялічкі кавалачак культурнай 
прасторы старажытнага Полацка.

Мы практычна не вывозім свае вы-
ставы за межы музеяў, усіх аматараў 
гісторыі запрашаем да сябе пагля-
дзець на цікавосткі. Але надышоў 
момант, калі хочацца ганарыцца 
і паказаць суайчыннікам вынікі 
шматгадовай карпатлівай працы, 
асабліва калі яны сталі выключнай 
з’явай. 

Больш дзесяці гадоў рэстаўратары 
займаліся адслаеннем і пераносам на 
іншую аснову алейнага жывапісу ў 
Спаса-Праабражэнскім храме. Царк-
ва ў гонар Усяміласцівага Спаса была 
пабудаваная ў ХІІ ст. па заказе самой 
Прападобнай Еўфрасінні і з’яўляецца 
помнікам старажытнага дойлідства 
сусветнага ўзроўню. Такіх старажыт-
ных роспісаў сюжэтнага характару, як 
у царкве Спаса, больш нідзе няма. 

Нашы рэстаўратары здзейснілі 
цуд – раскрылі фрэскі амаль 
900-гадовай даўніны! Распісвалі іх 
візантыйскія майстры натуральнымі 

фарбамі, таму яны захаваліся амаль 
у поўным аб’ёме. Але храм некалькі 
разоў перабудоўваўся, фрэскі 
пакрывалі новымі пластамі тынкоўкі 
і новымі алейнымі роспісамі ў 1837 і 
1885 гадах. Сёння пласты сярэдзіны 
ХІХ стагоддзя таксама з’яўляюцца 
гісторыка-культурнай каштоўнасцю. 
Таму пры рэстаўрацыі іх імкнуліся 
зберагчы.

Спачатку працы па адслаенні 
сценапісу вёў амаль у адзіночку мінскі 
рэстаўратар і даследчык Уладзімір 
Ракіцкі. У 2007 годзе на дапамогу 
прыйшлі маскоўскія спецыялісты, якія 
валодалі больш сучаснымі метадамі, 
на чале з галоўным мастацтвазнаўцам 
Навукова-рэстаўрацыйнага мастацка-
га ўпраўлення Міністэрства культуры 
Расіі Уладзімірам Сараб’янавым. 

Уладзімір Дзімітравіч быў выдат-
нейшым спецыялістам, паважаным 
экспертам і вопытным практыкам, 
які кіраваў рэстаўрацыяй фрэскавых 
помнікаў Пскова, Ноўгарада, Старой 
Ладагі, сабораў Маскоўскага Крамля. 
Пад яго кіраўніцтвам былі выпра-
цаваны тэхналогіі адслаення вялікіх 
плошчаў алейнага жывапісу XIX ст., 
якія не маюць аналагаў у краінах СНД, а 
ў сусветнай практыцы падобныя вопы-
ты адзінкавыя. Звычайна больш познія 
малюнкі пры рэстаўрацыі знішчаліся – 
іх проста зразалі габлюшкай на падлогу.

У нас жа пры рэстаўрацыі адслое-
ныя фрагменты царкоўнага жывапісу 
пераносілі на новую аснову. Такім чы-
нам з’явілася магчымасць экспанаваць 
іх як самастойныя помнікі. Гэта фраг-
менты кампазіцый «Тайная вячэра», 

У Мастацкай галерэі Полацка падчас падрыхтоўкі экспазіцыі 
аўтэнтычнага сценапісу XII–XIX стагоддзяў.

Вядомы рэстаўратар Уладзімір САРАБ’яНАў
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«Архангел», «Нараджэнне Хрыстова», 
«Цуд у Кане Галілейскай» і іншыя. 

Мы вельмі ганарымся тым, што ў 
Мастацкай галерэі Полацка ёсць па-
стаянная экспазіцыя аўтэнтычнага 
сценапісу XII-XIX стагоддзяў, праект 
быў здзейснены дзякуючы гранту 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь па падтрымцы культуры і ма-
стацтва. Дарэчы, працэс таніроўкі 
сценапісу, да якога зараз прыступілі 
спецыялісты, таксама вядзецца за 
кошт гранта.

– Тамара аляксандраўна, 
падзяліцеся з намі планамі – які 
яшчэ музей з’явіцца ў Полацку? 

– Сёння мы пакуль не займаемся 
падрыхтоўкай новых музеяў, а пра-
цуем над музейнымі праектамі, і яны 
становяцца ўсё больш навукаёмкімі, 
патрабуюць глыбокага даследавання 
асобных пластоў з жыцця тысячага-
довага горада. Прэзентуючы новыя 
музейныя прадметы ў экспазіцыі, 
ствараем адначаснасць у музей-
най прасторы. Гэта таксама вельмі 
творчы працэс, які грунтуецца на 
музеефікацыі фрагментаў, асяроддзя, 
нават нематэрыяльнай спадчыны. 

Шмат увагі ўдзяляем музейна-
педагагічнай дзейнасці, дарэчы, тут 
мы сярод “піянераў”, займаемся гэ-
тым з 1991 года. Мы адзіныя ў краіне, 
дзе музейныя заняткі для дзяцей 
праводзяцца цыкламі, пачынаючы 
з 4-гадовага ўзросту. Гэта 6 праграм 
на працягу 9-ці месяцаў навучальнага 
года. Напачатку простае знаёмства з 
музеем як установай, з тым, як раз-
глядаць музейны прадмет, а потым 

Жанчыны горада Еуфрасiннi

дае сілы і натхняе, дорыць моц і над-
звычайную энергію, ахінае цяплом 
і мацярынскай пяшчотай. Да пасту-
плення ў ВНУ я закончыла курсы 
экскурсаводаў і два гады працава-
ла ў экскурсійным бюро Полацка. 
Атрымала дыплом настаўніцы па 
спецыяльнасці “гісторыя і замежная 
мова”, па размеркаванні накіравалі 
ў Ветрынскую СШ. А праз два гады 
тагачасны дырэктар полацкіх музеяў 
Таццяна Рудава запрасіла на пра-
цу ў музей-запаведнік. Дзякую-
чы яе намаганням, нас с Галінай 
Ладзісавай накіравалі вучыцца ў 
Санкт-Пецярбург: у Акадэміі культу-
ры аб'явілі набор з мэтай павышэння 
кваліфікацыі супрацоўнікаў музеяў. 
Нас было 16 чалавек, навучанне 
праходзіла на базе Дзяржаўнага 
Эрмітажа – аднаго з самых прызна-
ных культурна-гістарычных музеяў 
свету. Так я стала музейшчыцай, 
аб чым ніколькі не шкадую. Сын 
мяне падтрымлівае ў жыцці, а вось 
прафесію выбраў іншую. Я яго не 
дакараю. Важна адбыцца ў сваёй 
прафесіі, адчуць асалоду ад кож-
нага рабочага дня, кожнага новага 
праекта, кожнай сустрэчы з кале-
гамі, нават ад тэлефоннага званка 
“па справе”…

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

ФОТА з архіва музеяў 
і БЕЛТА

Дасье
ДжумАнтАевА тамара Аляксандраўна – 
кандыдат культуралогіі, дацэнт 
ПДУ і БДУКМ.
У 1983 г. скончыла Мінскі дзяржаўны 
педінстытут імя Горкага па спецыяльнасці 
“гісторыя, англійская мова”; у 1993 г. – 
Санкт-Пецярбургскую дзяржаўную акадэмію 
культуры па спецыяльнасці «музейная справа 
і ахова помнікаў гісторыі і культуры”. 
У 2011 г. абараніла ступень кандыдата куль-
ту ралогіі па тэме “Музеефікацыя культурнай 
прасторы Полацка: традыцыі і інавацыі”.
З 2012 г. займае пасаду дырэктара 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-
культурнага музея-запаведніка. 
Т.А. Джумантаева з’яўляецца членам 
экспертнага савета па музеялогіі 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

больш сур’ёзныя сустрэчы – у фон-
дах, з рэстаўратарамі і г.д. Сёння 
самая любімая палачанамі прагра-
ма – сямейныя музейныя заняткі з 
дзецьмі ад 1,5 года, да падрыхтоўкі іх 
прыцягнутыя не толькі педагогі, але 
і псіхолагі. 

– вы з такім замілаваннем 
расказваеце пра Полацк і яго 
музеі, што відавочна – вы вельмі 
любіце сваю працу! 

– Вельмі люблю свой горад. По-
лацк – мае карані і маё паветра, ён 

Фрэскі Спаса-Праабражэнскай царквы
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Полацкі Сафійскі сабор – 
не толькі ўнікальны храм, але 
і найстарэйшы культурны цэнтр 
Беларусі, які славіцца найперш 
сваёй адмысловай акустыкай. 
З 1985 года тут ізноў гучыць ар-
ган. Велічны інструмент ажывае 
ад лёгкіх дотыкаў Ксеніі Пага-
рэлай. Прыхільнікі класічнай 
музыкі не ўпускаюць магчымасці 
спецыяльна наведацца ў 
Сафійку, каб паслухаць міравыя 
шэдэўры і творы беларускіх 
кампазітараў у выкананні 
таленавітай арганісткі.

– Ксенія, арган – інструмент 
рэдкі і даволі спецыфічны. як 
адбылося ваша з ім знаёмства? 

– У дзяцінстве, як і многія, я на-
ведвала музычную школу, развучвала 
гаммы, эцюды, п’есы на фартэпіяна. 
Прызнацца, мне вельмі падабалася 
музыка Баха – такая натхняльная, 
узнёслая. Пасля школы гадзінамі 
слухала грампласцінкі з творамі 
класіка, якія ў асноўным выконваліся 
на аргане. Упершыню ўбачыла і па-
чула “ўжывую” інструмент у Рыжскім 
Домскім саборы. Мне было 18 гадоў. 
Жывая арганная музыка захапіла з 
першых жа хвілін – дзіўнае, касмічнае 
гучанне! У ёй спалучаліся велічнасць, 
урачыстасць і ў той жа час камер-
насць. Паабяцала сабе быць бліжэй 
з “каралём музычных інструментаў”. 
Пасля школы паступіла ў Маскоўскую 
дзяржаўную кансерваторыю імя 
П. І. Чайкоўскага на спецыяльнасць 
“фартэпіяна”, і адразу ж запісалася на 
дадатковыя заняткі па класу аргана.

Працоўная біяграфія пачалася з вы-
кладання фартэпіяна ў Далё каўсходнім 
педагагічным інстытуце мастацтваў, 
што ва Уладзівастоку. Вяліся размовы 
пра ўсталяванне ў горадзе аргана, і гэта 
было мне як бальзам на душу. Аднак 
словы доўгі час разыходзіліся са спра-
вай (дарэчы, цяпер ва Уладзівастоку 
ў лютэранскай царкве Святога Паўла 
ладзяцца арганныя канцэрты ). 

Неспадзявана ў 1987 годзе мне тэ-
лефануе каляжанка і прапануе стаць 
тытулярнай арганісткай канцэр-
тнай залы ў старажытным Полацкім 
Сафійскім саборы. Згадзілася, ні 
хвіліны не вагаючыся! 

К с е н і я  П а г а р э л а я :

“запускаю
ў нябёсы
чароўныя галасы”
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– мне здаецца, асвоіць та-
кі мудрагелісты інструмент са 
шматлікімі кнопачкамі, пе да-
лямі, клавішамі даволі складана…

– Раней ігру на аргане адносілі 
да факультатыўнай дысцыпліны. 
Сёння абітурыент можа паступіць 
на спецыяльнасць «арган» ужо як 
на асноўную. На жаль, у Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі такой 
практыкі пакуль няма, у адрознен-
не ад кансерваторый Масквы, Кіева, 
Санкт-Пецярбурга. 

Асноўныя прычыны звязаныя 
з недахопам інструментаў. Калі 
фартэпіяна ёсць у кожнай музычнай 
школе, то арган сустрэнеш у рэдкай 
музычнай установе, часцей – у касцё-
лах. Для дома яго наўрад ці хто ста-
не купляць. Можна, вядома, набыць 
электронны арган, але ён даволі дарагі 
і грувасткі. А вучням жа трэба сістэмна 
займацца, набірацца майстэрства…

Калі гаварыць пра арган у Сафій-
скім саборы, то гэта інструмент кан-
цэртны, на ім нельга даваць урокі. 
Таксама тут працуе музей, турысты 
з экскурсііямі ходзяць амаль без пе-
рапынку. Як навучэнцам займац-
ца – хіба што па начах? Для добрых 
вынікаў патрэбныя добрыя ўмовы. 

Але найперш павінна 
быць жаданне. Памя-
таю, я прыходзіла 
дадому, малява-
ла на лісточках 
клавіятуру і зай-
ма лася гадзінамі 
такім, на першы 
пог ляд, недарэч-
ным спосабам.

– Затое сёння 
вы самая вядомая 
арга ністка Беларусі! 

– Дзякуй за добрыя 
словы. Для мяне насамрэч важна, 
каб на канцэрце слухачы адпачывалі 
душой, падымаліся над будзённас-
цю, віталі ў марах і натхняліся. Хай 
нават крышку “пакімараць” – на 
здароўечка! Неяк да мяне пасля вы-
ступлення падышла жанчына і кажа: 
“Вялікі дзякуй за канцэрт! Ведаеце, 
пад музыку аргана неспадзявана 
заплюшчыліся вочы, і ўбачыла я род-
ную вёску, сваіх блізкіх – нібы пера-
неслася ў мінулае. Вы мне падарылі 
дзіўныя хвіліны шчасця!” Яна была 
сапраўды шчаслівая, і тут я зразуме-
ла – гэта галоўнае. Прызнаюся, ра-
ней перажывала, калі бачыла, што ў 

людзей вочы заплюшчаныя, думала – 
спяць, бо нецікава ці я неэмацыяналь-
на іграю. Але ўсё не так проста… 

– наколькі ў Беларусі ціка-
вяцца арганнай музыкай?

–  Ц і к а в а с ц ь  д а 
і н с т р у м е н т а  ё с ц ь . 

Але сёння мы ўсе 
назіраем, як нематэ-
рыяльнае, духоўнае 
адыходзіць на другі 
план, саступаю-
чы месца іншым 
каштоўнасцям. 
Моладзь выбірае 

прыбытковыя 
спецыяль насці. 

Таленавітыя хлоп чыкі 
і дзяўчаткі з вялікімі 

здольна сцямі не хочуць звяз-
ваць сваё жыццё з класічнай музы-

кай, яны спыняюцца на прыступцы 
музычнай школы і збочваюць. 

Асабіста я ніколі не ставіла на 
першае месца грошы. Галоўнае, каб 
праца прыносіла мне задавальненне 
і душэўны спакой. 

Арганіст пастаянна імправізуе, 
але не ў нотным тэксце, а ў рэгістрах, 
гучанні музыкі. Гэта вельмі цікава. 
Арган можа гучаць і магутна, і пяш-
чотна, і стрымана, або наадварот, 
вельмі ўпэўнена, тэмпава – гледзячы 
як арганіст вырашыць пераключыць 
кнопачкі. Музыкант тут – не проста 
выканаўца, а творца!

Для мяне насамрэч важна, каб на канцэрце 
слухачы адпачывалі душой, падымаліся над 
будзённасцю, віталі ў марах і натхняліся.
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– у Сафійскім саборы ўжо некалькі гадоў праводзяцца музыч-
ныя заняткі для дзяцей. Шмат жадаючых?

– Так. Прыходзяць цэлымі сем’ямі. У нашай утульнай канцэртнай зале 
мы з Алёнай Мартынавай (загадчыца канцэртнага аддзела Сафійскага са-
бора) знаёмім малечу з гучаннем бубна, клавесіна, аргана, праводзім для іх 
музычныя гульні і віктарыны. Мы імкнёмся выклікаць у дзетак станоўчыя 
эмоцыі і жаданне прыйсці да нас яшчэ раз. Пакуль гэта атрымліваецца. 
Я бачу, як шырока расплюшчаныя ў іх вочы, як шчыра яны пляскаюць 
у далоні, з якой цікавасцю і ўсмешкай за ўсім назіраюць. Далучэнне дзя-
цей да мастацтва праходзіць без прымусу, лёгка і ахвотна – таму яны і 
атрымліваюць задавальненне. Прыемна, што ў нашы заняткі ахвотна 
ўключаюцца і дарослыя. 

– аргану Сафійскага сабора кры-
шачку за 30. але і за ім патрэбны 

дасканалы догляд. Якім чынам яго 
ажыццяўляеце?

– Наш арган зроблены майстрамі 
чэхаславацкай фірмы “Rieger Kloss”, першы 

канцэрт на ім быў дадзены ў 1985 годзе 
народным артыстам РФ, арганістам Алегам 
янчанкам. Полацкі арган адразу заявіў пра 

сябе як інструмент з незвычайна прыго-
жым выразным голасам, паліфанічнасць 

гучання якога падкрэслівае ўнікальная 
акустыка залы старажытнага храма. Па 

памерах арган сярэдні, у ім 48 рэгістраў і 
каля 4 тысяч труб. Самыя вялікія маюць 
вышыню 6 метраў і дыяметр 1,5 метра, 

а самыя маленькія – як алоўкі. У гучанні 
аргана чуюцца галасы флейты, трубы, 

габоя, трамбона, дуды і інш. Для догляду 
за інструментам запрашаем майстра-

інтаніроўшчыка з Кіева Дзмітрыя Ціценку – 
гэта спецыяліст з вялікай літары! Ён дапа-
магае нам падтрымліваць арган у выдат-

ным стане. Некалькі гадоў таму ўстанавілі 
на інструменце сучасную камп’ютэрную 

сістэму рэгістравых камбінацый. Замест 4 
магчымых іх цяпер амаль 10 тысяч (!), што 

значна ўзбагачае тэмбравую афарбоўку і 
аблягчае працу арганіста і асістэнта. 

Музыканты, што прыязджаюць да нас, 
вельмі задаволеныя станам і гучаннем 
полацкага аргана. Штогод у канцэртнай 

зале Сафіі адбываецца каля 300 канцэртаў. 
Тут выступілі ўжо больш за 60 арганістаў з 

розных краін свету.

У Беларусі 
арганы можна ўбачыць 

і пачуць у многіх касцёлах. 
Адзін з самых старэйшых 
інструментаў (канец XVIII 

ст.) знаходзіцца ў весцы Камаі 
Пастаўскага раёна. Ён багата 

аздоблены разьбой і скульптурамі, 
захаваліся старажытныя 
скураныя мяхі, рэгістры. 

Д
ар

эчы
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– Ксенія, вы – першая белару-

ская арганістка, якая выступала 
ў славутым саборы нотр-Дам-дэ-
Пары. як вам гэта ўдалося?

– Інфармацыя не сакрэтная (усмі
хаецца). Ёсць пэўны адрас, на які трэ-
ба адпраўляць запыты. Даслала туды 
біяграфію, запісы выступленняў, дзве 
канцэртныя праграмы (яны не павінны 
былі займаць больш за 38 хвілін). Праз 
пэўны час мне адказалі: “Будзем рады 
Вас бачыць!”. Да арганізатараў пры-
ходзяць тысячы запытаў ад арганістаў 
з усяго свету – не магла паверыць, што 
мне так пашчасціла. 

Чакаць вытуплення ў Парыжы 
да  вялося больш за чатыры гады. Пе-
рад канцэртам у Нотр-Даме было 
дзве рэпетыцыі. Нібы дакранулася да 
гісторыі: уявіце, на гэтым аргане іг ра лі 
Сезар Франк і Сен-Санс. Як вядома, пер-
шы арган быў устаноўлены ў са боры ў 
1402 годзе. За стагоддзі інстру мент неад-
нойчы рэканструяваўся і пе ра рабляўся. 
Апошняя значная рэкан струкцыя ад-
былася ў сярэдзіне XIX ста годдзя, а ў 
1992 годзе інструмент камп’ютэрызавалі. 
Сёння ў аргана Нотр-Дам -дэ-Пары 
5 мануалаў (мануал – клавіятура), 
121 рэгістр і больш за 10 тысяч труб! Гэта 
самы вялікі арган Еўропы.

Паслухаць маё выступленне 
прый шлі каля паўтары тысячы чала-
век. Я выконвала “Малітву” Ганны 
Кароткінай і твор Луі В’ерна “На Рэйне”. 

Дарэчы, нямецкі кампазітар канца 
ХІХ–пачатку ХХ стагоддзя доўгі час 
быў арганістам у Нотр-Даме і сваю п’есу 
напісаў менавіта для гэтага аргана. 
Апладысменты не сціхалі вельмі доўга.

– вы названыя сярод ініцыя-
тараў міжнароднага фестывалю 
арганнай музыкі “Званы Сафіі”. 
Чым сёлета будзеце здзіўляць 
гасцей?

– Фестываль пройдзе на полац-
кай зямлі ўжо 22-гі раз, прыедуць як 
славутыя і вядомыя музыканты, так і 
таленавітыя маладыя выканаўцы. У 
Сафійскім саборы прагучыць музыка 
эпохі барока, французскага і нямец-
кага рамантызму, а таксама сучасных 
кампазітараў. Адкрые грандыёзны му-
зычны форум кантата “Stabat Mater” 
італьянскага кампазітара Джавані 
Пергалезі. Упершыню да нас прыедзе 
Мікалай Гершык з Фрыдрыхсхафена, 
горада-пабраціма Полацка. Чакаем 
аграністаў з Расіі, Абхазіі, Беларусі. 

Запрашаю ўсіх аматараў класічнай 
музыкі на нашы канцэрты. Гарантую 
прыемныя ўражанні, новыя адкрыцці 
і знаёмствы. Дарэчы, канцэрты ар-
ганнай музыкі для Беларусі ўжо не 
рэдкасць, яны праходзяць у касцё-
лах Мінска, Гродна, на канцэртнай 
пляцоўцы “Верхні горад”. І гэта не 
можа мяне не радаваць. 

Гутарыла Хрысціна ХІЛЬКО

Запрашаю ўсіх 
аматараў класічнай 
музыкі на нашы 
канцэрты. Гарантую 
прыемныя ўражанні, 
новыя адкрыцці 
і знаёмствы. 
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Горад над Дзвіной,
Родны Полацк мой!

Гэта ж колькі павінна быць сілы,
Каб нанова ўставаць і ўставаць

З небыцця, з папялішчаў астылых,
Згаласіўшыся, жыць і спяваць!
I нікуды адсюль не падзецца –
Гэта месца як велічны птах,

Гэта тут маладосці няймецца
У стагоддзяў на белых руках.

Вершы 
нараджаюццаняпроста…

– Мне падалося, што я трапіла 
ў нейкі чароўны свет, – з усмешкай 
успамінае Надзея Стэфанаўна. – По-
бач столькі адукаваных, разумных, 
творчых людзей! Амаль з першага дня 
адчувала сябе часткай гэтай дружнай 
сям’і, настолькі мне там было цёпла 
і ўтульна. На працу прымаў рэдак-
тар Іван Фёдаравіч Лемеш. Як сёння 
памятаю, паказвае мне на пішучую 
машынку, дае невялікі артыкул на 
рускай мове і прапануе перакласці 
на беларускую і надрукаваць. Доўга 
я вазілася з тым тэкстам, разбіралася 
з машынкай – вучылася закладваць 
паперу, пераключаць рычажкі. Іван 
Фёдаравіч потым падышоў да мяне: 
“Мову ведаеш дасканала – пераклад 
выдатны, а каб хутка друкаваць, па-
трэбна практыка… Працуй!”. 

Працы сапраўды хапала, газета 
выходзіла чатыры разы на тыдзень. 
Адзін-два разы на месяц ладзілі па-
этычныя вечарыны. Пры рэдакцыі 
працавала літаратурнае аб’яднанне 
«Наддзвінне», куды ўваходзіў і вядо-
мы беларускі паэт Навум Гальпяровіч. 
Дзяўчына з радасцю наведвала твор-
чыя сустрэчы, але выказваць свае 
пачуцці на паперы, ды яшчэ ў верша-
ваных радках, у яе не атрымлівалася. 
У чым была перашкода?

– Унутры эмоцый у мяне было 
столькі!.. А вось каб узяць ліст паперы 
ды пісаць – нібы паветра не хапала, – 
прызнаецца паэтка. – Цяпер ведаю, 
чаго: жыццёвага вопыту! Аднаго жа-
дання пісаць мала, трэба, каб было 
Боскае пакліканне. Яно прышло да 
мяне ў даволі сталым узросце. 

Шчырыя, кранаючыя сэрца 
радкі належаць беларускай 

паэтэсе Надзеі Салодкай. 
Яна пачала пісаць у сталым 

узросце, напаўняючы кожны 
верш мудрым, філасофскім 

зместам, укладаючы ў кожнае 
слова частку сваёй душы. 

Н арадзілася Надзея ў вёс-
цы Шэрпіна, на Лёз-
неншчыне. Першае зна-

ёмства са стражытным горадам над 
Дзвіной адбылося падчас вучобы ў 
медвучылішчы. Але за сустрэчай, 
як часта бывае, надыходзіць растан-
не. На працу дзяўчыну накіравалі ў 
вёску Удзела пад Глыбокае. Тут яна 
выйшла замуж, атрымала новае, “са-
лодкае” прозвішча. А Полацк клікаў, 
вабіў сваімі таямніцамі, прыцягваў 
легендамі. І Надзея зноў вярнулася 
на полацкую зямлю. 

Знайсці працу па спецыяльнасці у 
той час было вельмі цяжка. Знаёмая 
параіла месца сакратара-машыністкі 
ў газеце «Сцяг камунізму» (сён-
ня «Полацкі веснік»). Надзея 
згадзілася. 
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У 1977 годзе па стане 

здароўя ёй давялося 
пакінуць любімую газе-

ту. Было цяжка рухацца, яна амаль 
не выходзіла з хаты. Але Надзея 
Стэфанаўна не ўпала духам: купіла 
пішучую машынку і пачала праца-
ваць дома. Да яе часцяком прыходзілі 
калегі, сябры і знаёмыя. У невялічкай 
кватэры Надзеі Салодкай пабывала 
цэлая плеяда полацкіх пісьменнікаў: 
Уладзімір Арлоў, Якуб Лапатка, Барыс 
Косцін, Ірына Жарнасек. Рукапісы 
прывозілі з ўсёй краіны – яна друка-
вала хутка і без памылак. Ніхто на-
ват не думаў, што Надзея Стэфанаўна 
неўзабаве сама пачне пісаць. Першай 
ластаўкай стаў твор з сімвалічнай на-
звай “Пачатак”. 

– Напачатку лісты па пошце 
адпраўляла ў рэдакцыю мясцовай га-
зеты. Друкавалі то адзін, то два-тры 
вершы. Як прыемна было, калі ад-
нойчы для маіх твораў мне выдзелілі 
цэлую газетную паласу! 

Пачаўся творчы ўздым. Крытыкі 
называлі яе вершы пранікнёнымі, 
чуллівымі, мілагучнымі. Менавіта 
таму творы Надзеі Салодкай загучалі 
ў мызычнай “афарбоўцы” славутых 
кампазітараў: Леаніда Захлеўнага, 
Ізмаіла Капланава, Мікалая Яцко-
ва. Сёння іх выконваюць салісты 
беларускіх народных ансамбляў 
“Харошкі” і “Бяседа”, яны гучаць 
амаль на кожным канцэрце Іны Афа-
насьевай і Пятра Ялфімава. 

– Ізмаіл Львовіч не дазваляў сабе 
нават коску ў вершы перанесці, так 
беражліва ставіўся да маіх твораў, – 

згадвае жанчына. – З трапяткім 
разуменнем адносілася і Наталля 
Чацверакова, полацкі кампазітар 
і выканаўца. У нас вельмі плённае 
супрацоўніцтва. Такое суладдзе двух 
творцаў здараецца не часта. 

Бадай, адзін з самых вядомых твораў 
Надзеі Салодкай – “Горад над Дзвіной”. 
Гэты верш стаў гімнам старажытнага 
горада, песняй-прызнаннем. Шмат 
гадоў яе мелодыя была прывітальнай 
для пасажыраў цягніка з Масквы на 
Полацкім чыгуначным вакзале.

Бездухоўнасць 
сённяшняга часу 

можна перамагчы 
толькі з дапамогай 
кніг: “Паглядзіце 
на моладзь, якая 

праводзіць амаль увесь 
час у віртуальнай 

прасторы. Яна не 
сочыць за сваёй мовай, 

не можа прыгожа 
выказаць свае думкі – 

слоў не хапае… А 
слова ж трэба любіць, 
шанаваць і паважаць”.

Панад Полацкам вежы стромкія,
Панад Полацкам звоны бомкія
Звонамголасам будзяцьпросяцца:
Слова Божае ды не зносіцца!

Такі шчыры падарунак не застаўся 
без удзячнасці палачан да паэткі. Надзеі 
Стэфанаўне ўручылі пачэсны знак «За 
заслугі перад Полацкам», абралі Гана-
ровым грамадзянінам горада.

Год за годам словы складаліся 
ў радкі, радкі ў вершы, вершы ў 
зборнікі. Сёння ў творчай скарбонцы 
паэткі іх амаль два дзясяткі: «Я ішла 
да сябе...», «Свечка жаліцца небу», 
«На ўзлёце малітвы», «Апошняя ква-
дра», «Горсточка лета», «Святаград», 
«Пад тваёй таполяй» і іншыя. На днях 
свет пабачыла новая кніжка “Спавя-
дайся, восень”. Прычым на палічках 
крамаў зборнікі не пакрываюцца 
пылам, іх раскупляюць. 

А яна працягвае пісаць. Бо Надзея 
Стэфанаўна ўпэўнена: бездухоўнасць 

сённяшняга часу можна перамагчы 
толькі з дапамогай кніг: “Паглядзіце 
на моладзь, якая праводзіць амаль 
увесь час у віртуальнай прасторы. Яна 
не сочыць за сваёй мовай, не можа 
прыгожа выказаць свае думкі – слоў 
не хапае… А слова ж трэба любіць, 
шанаваць і паважаць”.

Хрысціна ХІЛЬКО



500гадо
белар скаму

кнiгадр каванню20  

На працягу стагоддзяў старажытны Полацк даваў свету 
моцных духам незвычайнай прыгажосці жанчын, якія 

станавіліся легендамі. Яны працягвалі справу самаахвярнага 
служэння радзіме і людзям, пачатую калісьці князёўнай 

Рагнедай і асветніцай Еўфрасінняй…

Разведчыца часоў Напалеона

Першая жанчына-геолаг 
Расійскай імперыіГ анна Баляславаўна Місуна 

нарадзілася ў маёнтку Заба-
лоцце Полацкага павета ў 

збяд нелай дваранскай сям’і. Сярэд-
нюю адукацыю атрымала ў пры-
ватнай польскай гімназіі ў Рызе. 
Там захапілася прыродазнаўчымі 
навукамі. І калі пазней вярнулася 
дадому, займалася самаадукацый 
па гэтым напрамку, перапісвалася з 
гуртком польскіх натуралістаў у Вар-
шаве, збірала калекцыі раслін і на-
сякомых роднага краю, якія пазней 
перадала Варшаўскаму таварыству 
даследчыкаў прыроды і Маскоўскаму 
таварыству натуралістаў.

Далейшую адукацыю Г.Б.Місуна 
працягнула на Маскоўскіх вышэй-
шых жаночых курсах, дзе слухала 
лекцыі В.І.Вярнадскага, А.П.Паўлава, 
М.А.Мен збіра, В.Д.Сакалова і іншых 
славутых даследчыкаў прыроды. 
Менавіта ў той час Ганна Місуна 
захапілася геалогіяй – і прысвяціла 
навуцы ўсё астатняе жыццё.

імя ў гісторыі

Ф ядора Міронава нара-
дзілася ў сям’і прыгонна-
га селяніна ў вёсцы Пагір-

шчына (цяпер яна ўвайшла ў межы 
горада Полацка). Летам 1812 года, 
калі французская армія заняла По-
лацк, Фядора стала развед чы цай 
авангарда рускага корпуса гене-
рала П.Х.Вітгенштэйна. Не мала-
дая ўжо жанчына, яна пры ходзіла 
ў акупіраваны горад пад выглядам 
гандляркі прадуктамі і збірала звесткі 
пра размяшчэнне артылерыйскіх ба-
тарэй, складоў, аб месцах кватараван-
ня французаў, якія перадавала ў штаб 
расійскай арміі. Сабраныя ёй дадзеныя 
былі вельмі важныя для восеньскага 
наступлення. Вызваленне Полац-
ка стала значнай вяхой у Айчыннай 
вайне 1812 года. Удзельнікі аперацыі 
былі адзначаны па заслугах. Фядору 
ж Міронаву з помсты яе гаспадар-
паляк, які падтрымліваў Напалеона, 
прадаў у Люцынаўскі павет Віцебскай 
губерніі. У лістападзе 1815 года гене-
рал Я.І.Вла стаў накіраваў ліст ваенна-
му міністру Л.П. Канаўніцыну, у якім, 
у прыватнасці, пісаў: “У незабыўную 
Айчынную вайну 1812 года падчас 
камандавання мною авангардам 
корпуса генерала ад кавалерыі гра-
фа Вітгенштэйна ў мястэчку Белым 
вышэйпамяненая Фядора Міронава 

была неаднаразова пасылаемая ў 
горад Полацк, што знаходзіўся тады 
ва ўладзе непрыяцеля, для прыно-
су пісьмовых звестак ад тамтэйшых 
жыхароў пра палажэнне ворага. Гэта 
даручэнне яна выконвала з усёй 
рэўнасцю прыстойнай вернападда-
най Аўгусцейшага манарха нашай 
любай Айчыны, падвяргаючы не-
бяспецы жыццё для карысці дзяр-
жавы, за што не атрымала ніякай 
узнагароды, а сама аб ёй ніколі не 
клапацілася. Але справядлівасць 
патрабуе пра сіць начальства аб на-
лежным узна гароджанні гэтай вер-
нападданай грамадзянкі, бескарысна 
ахвяра ваўшай сабой з адзінай любові 
да манарха і Айчыны, аб чым свед-
чу подпісам маім і прыкладаннем 
пячаткі”…

Просьба ўсімі паважанага гене-
рала пайшла вышэй па інстанцыях. 
Вынікам клопатаў стаў Указ імпе-
ратара Александра І, згодна з якім 
Фядора Міронава была ўзнага ро-
джаная сярэбраным на Анненскай 
стужцы медалём з надпісам “За ка-
рыснае” і грашовай прэміяй у паме-
ры 500 рублёў. А ў снежні 1819 года 
ўрадавы сенат пастанавіў “дараваць 
сялянцы Міронавай з сямействам 
свабоду за паслугі, аказаныя ёю пад-
час вайны 1812 года”. 
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Яна стала першай жанчынай-

геолагам, якая здолела перамагчы 
спрадвечныя традыцыі і стала не-
пасрэдна сама займацца палявымі 
геалагічнымі даследваннямі. Пачала 
яна з экспедыцый па родным краі. 
З’яўленне ў дзікіх няходжаных месцах 
адзінокай жанчыны з геалагічным 
малатком у руках і сумкай за плячамі 
часам выклікала здзіўленне. Бы-
вала нават, што яе затрымлівала 
паліцыя. Ад прыроды Ганна Місуна 
не была адораная моцным здароўем 
і фізічнай сілай, але выдзялялася 
вялікай энергіяй і сілай волі. Яна 
вытрымлівала ночы без сну, цяжкія 
і доўгія пераходы пешшу. “Баязлівец 
памірае ўвесь час – храбрэц памірае 
адзін раз”, – такім было яе любімае 
выказванне.

З часам яна аб’ездзіла прасторы 
Навагрудчыны, Літвы, Верхняга Па-
волжжа, Паўночнага Урала, Крыма, 
Цвярской і Тульскай губерній. З дапа-
могай выпадковых рабочых і часцей за 
ўсё на ўласныя сродкі або на нязнач-
ныя субсідыі Маскоўскага таварыства 
даследчыкаў прыроды і Расійскага 
мінералагічнага таварыства Ган-
на Місуна здолела выканаць работу 
вялізнага значэння. У прыватнасці, 
яна першай у Расіі ўвяла методыку 
вывучэння марфалогіі і структуры 
марэн, высветліла стратыграфію 
ледавіковых адкладанняў і прыйш-
ла да вываду аб існаванні некалькіх 
абледзяненняў у чацвярцічным 
перыядзе. Да нашага часу яе пра-
цы на гэтую тэму застаюцца асно-
вай пры асэнсаванні геалагічнага 
развіцця нашай планеты ў ледавіковы 
перыяд.

Сястра міласэрнасці Вялікай АйчыннайЗ інаіда Тусналобава 
нарадзілася ў По лац-
кім раёне, але ра зам 

з бацькамі пераехала ў Сібір, дзе 
скон чыла школу, працавала ла-
барантам. Калі пачалася Вялікая 
Айчынная вайна, дзяўчына пайш-
ла на курсы медыцынскіх сясцёр, 
пасля заканчэння якіх у 1942 годзе 
была накіраваная на фронт. За во-
сем месяцаў яна вынесла на сябе 
з-пад агню 123 параненых. Падчас 
аднаго з баёў у лютым 1943-га, 
калі Зінаіда дапамагала 
параненаму камандзіру, 
в а р о ж ы  с н а й п е р 
перабіў ёй абедзве 
нагі. Да бездапа-
можнай дзяўчыны 
падышоў немец, на-
нёс некалькі ўдараў 
прыкладам аўтамата 
па га лаве і жываце, але, 
на шчасце, не выстраліў… 
Знайшлі Зіну праз суткі савецкія 
разведчыкі. Снег вакол яе быў чыр-
воным ад крыві, якая застыла ў лёд 
на марозе. Давялося выразаць мед-
сястрычку з яго нажом. На нагах і 
руках Зінаіды пачалася гангрэна, і 
іх давялося ампутаваць. Дзяўчына 
перажыла мноства аперацый. На-
нава вучылася пісаць, хадзіць і – 
жыць. Яна працягвала ваяваць. 
Словам. Пісала пісьмы ў газеты, 
выступала перад суайчыннікамі – 
заклікала біць ворага і рабіць усё 
магчымае для перамогі. У бой ішлі 
танкі і самалёты з надпісам “За 
Зіну Тусналобаву!”.

Пасля вайны Зінаіда выйш-
ла замуж, займела падвойнае 
прозвішча Тусналобава-Марчан-

ка. Жыла ў Полацку, прычым 
паўнацэнным жыццём падзвіж-
ніцы, шчаслівай жонкі і маці дваіх 
дзяцей. 

Успамінае сын Уладзімір Мар-
чанка: “Я не заўважаў, што мама 
інвалід, бо многае яна магла. 
Правая рука была ампутаваная 
вышэй за локаць. Але на рэшткі 
рукі яна замацоўвала гумавую 
манжэтку з аўтаручкай. Так і вяла 
сваю вялікую перапіску. На левай 

руцэ маскоўскі хірург Мікалай 
Сокалаў раздзяліў прамя-

нёвую косць і абшыў яе 
часткі скурай. Маці 
магла сама браць 
рэчы. Нават нітку 
ўдзяваць у іголку 
навучылася. Шыла, 

цыравала (руск. “што-
пала”)… Пратэзы для 

ног Сокалаў зрабіў ёй 
эксклюзіўныя. Дзякуючы ім 

маці ра зам з бацькам магла нават 
займацца любімай справай  – абое 
былі зацятымі грыбнікамі. Грыбоў 
збіралі столькі, што сушылі іх 
мяхамі. Потым адпраўлялі дары 
беларускіх лясоў сябрам у роз-
ныя гарады. У тым ліку гасцінцы 
атрымліваў і хірург Сокалаў…”.

У 1957 годзе Зінаідзе Міхай-
лаўне Тусналобавай-Марчанцы 
было прысвоена званне Героя 
Савецкага Саюза. Міжнародны 
камітэт Чырвонага Крыжа ўзна - 
 га родзіў яе медалём Флорэнс 
Найцінгейла, таксама Зінаіда 
Міхайлаўна – Ганаровы грама-
дзянін горада Полацка.

Падрыхтавала 
Кацярына АГЕЕВА

Ганна Місуна навукова даказала, што 
Беларусь – зона эталоннага развіцця 

ледніковых адкладанняў і рэльефа.
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Талант художника, масштаб его деятельности определяются не 
наградами и званиями, а многогранностью интересов, творческих 
устремлений, подвижническим отношением к делу своей жизни 

и, как результат, зрительской любовью и успехом. В этом смысле 
Нинель Счастная представляет собой яркий пример творца универ-
сальной одарённости и недюжинной творческой работоспособности, 
подарившего любителям искусства радость общения с прекрасным. 

Наследие художницы весьма разнообразно: книжная и станковая 
графика, монументальные росписи и уникальные витражи из метал-
ла и стекла, керамика и живопись на стекловолокне. Заслуженный 
деятель искусств Беларуси Нинель Счастная проиллюстрировала 

более 30 книг, создала огромную портретную галерею белорусских 
деятелей культуры и искусства, провела около 40 своих персональ-

ных выставок, а также организовывала ежегодные выставки творче-
ства женщин-художниц. 

Т ворческий путь Нинель 
Счастной начался с 
книжной иллюстра-

ции. С книгой, литературой, писате-
лями она была связана всю жизнь. 
Так сложилось, что дача родителей 
Счастной была в Ждановичах – там 
же были дачи и многих писателей, 
поэтов, деятелей культуры. В сту-
денческие годы она познакомилась 
с Львом Гумилёвым, дружила с Ан-
дреем Вознесенским, Валентином 

«Полоцк – это не только памятник величия Бога и человека, 
и не только место, где я сама родилась. 

Полоцк – моя Мекка, мой пуп земли, самая большая любовь, 
место, без которого я долго не могу, и должна время 

от времени сюда приезжать, чтобы набраться 
творческих сил. 

И он их мне даёт. Я это чувствую».

Нинель Счастная

Творчество, 
сравнимое с Вселенной

Н инель Счастная родилась в По-
лоцке, в многодетной семье со-
ветских учителей. В 1954 году 

окончила Минское художественное учи-
лище, в 1961 году – Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени Репина 
в Ленинграде. Однако молодая художница 
не захотела оставаться в артистическом, но 
туманном и сыром Ленинграде, а вернулась 
в родную Беларусь, где, по её словам, она 
«хотела согреться». И ей удалось и согреться 
самой, и согреть других. Художница полу-
чила как официальное признание в виде 
разнообразных наград и званий, так и на-
родную любовь, зрительские восторги, ис-
кренние, тёплые отзывы друзей. 

Распутиным, Виктором Астафьевым, 
Евгением Евтушенко. В её творческом 
наследии много портретов белорус-
ских литераторов. Счастной пози-
ровали Иван Шамякин, Андрей Ма-
каёнок, Иван Мележ, Максим Танк, 
Аркадий Кулешов, Нил Гилевич, Вла-
димир Дубовка и другие. 

Среди её работ есть также портре-
ты Евфросинии Полоцкой и Фран-
циска Скорины. Следует отметить 
подвижническое отношение Нинель 

Счастной к культурному наследию 
своей малой родины – города Полоц-
ка. Благодаря её упорству и энергии, в 
Полоцкой Софии ещё в период совет-
ского атеизма был установлен орган. 
Специально для Богоявленского со-
бора она создала складень, а также по-
дарила родному городу десятки работ: 
сегодня на историко-филологическом 
факультете Полоцкого университета 
действует постоянная экспозиция ра-
бот Нинель Счастной. 
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Удивительное чувство нравствен-
ной причастности к историческим судь-
бам нашей культуры, умение понимать 
общечеловеческую, гуманистическую 
суть бытия отличают художественные 
произведения Нинель Счастной. В них 
присутствует масштабность образного 
решения и глубокий философский 
смысл, не поддающийся подстрочному, 
словесному описанию. Эта тенденция 
была свойственна художникам-семиде-
сятникам, когда они вынуждены были 
обратиться к эзопову языку – языку 
метафор и символов. 

Ярким примером метафоричности 
и знаковости поэтики художницы яв-
ляются созданные ей портреты. Для 
Нинель Счастной портрет – это не 
просто жанр, способный передавать 
физиогномическое сходство с чело-
веком, а форма, воплощающая в себе 
некий вселенский смысл. В них нет бы-
товизма, иллюстративной описатель-
ности. В них реальность, конкретность 
лица портретируемого человека тесно 
переплетаются с фантастичностью и 
символичностью окружающего про-
странства, как это происходит в ав-
топортрете художницы «Песочные 
часы». Изображая своё лицо и фигуру, 
автор стремится найти ассоциативную 
ткань и вписывает себя в форму пе-
сочных часов, являющихся символом 
жизни, символом начала начал.

Работа, хранящаяся в Националь-
ном художественном музее Республи-
ки Беларусь, — один из интересней-
ших образцов живописи художницы. 
Своим образом Нинель Счастная 
подчёркивает, что собирается вести 
разговор о самом для неё сакральном 
и близком – о смысле своего бытия. 
С одной стороны, изображая себя, 
словно средневековую княгиню, и в 
неизменной вязаной ажурной шапоч-
ке (кстати, свои знаменитые шапочки 

Для Нинель 
Счастной портрет – 
это не просто жанр, 
способный передавать 

физиогномическое 
сходство с человеком, 

а форма, воплощающая 
в себе некий вселенский 

смысл.

автопортрет. «Снегорик». 1972. 
Холст, темпера. НХМРБ.

Жанчыны горада Еуфрасiннi
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она не вязала сама, ей их дарили), она 
хочет напомнить нам о наших куль-
турных корнях и представить зрителю 
вместо себя философскую аллегорию 
времени и творчества.

А с другой стороны, этот театрали-
зованный образ художницы, словно 
доброй феи, вышедшей из сказки, точ-
но совпадает с рассказом её внучки. В 
одном из интервью, уже после смерти 
художницы, Ника рассказала о своём 
первом осознанном воспоминании о 
бабушке: «В детском саду уже всех де-
тей разобрали, и я стою одна у ограды 
и смотрю на горку, из-за которой по-
является моя бабушка. Точнее, первой 
появляется её шапочка, освещённая 
солнцем, а потом уже она вся – в сол-
нечных лучах...». В сиянии лучей, в 
окружении фона, сотканного из по-
ловинок яблок, символизирующих 
вечность без начала и конца, худож-
ница предстаёт нам богиней жизни 
и весны, радости и счастья, неким 
сгустком энергии. Данный автопор-
трет – способ вглядеться в себя, в свою 
Вселенную, что-то постичь в ней. 

Но это ещё и живописный экспе-
римент с натурой. Поэтичность обра-
за достигается через колористическое 
решение и особенную живописную 
«кладку», когда мазки теряют чёткие 
границы, создавая трепещущую худо-
жественную ткань, эффект живой гар-
монии и пульсации жизни, внутреннего 
движения цвета и фактуры. Именно та-
кая манера позволяет воспарить над ре-
альностью, увидеть иносказательность 
и метафоричность, скрывающиеся за 
конкретикой образной характеристики.

Интерес Нинель Счастной к созда-
нию мерцающей живописной поверх-
ности начался с увлечения ею постим-
прессионизмом в студенческие годы. 
Поиски собственного живописного 
языка были тогда главной заботой ху-
дожницы. По её словам, «постимпрес-
сионизм – это одна из ступенек реализ-
ма, поданная с величайшим чувством». 

Выйти за границы реальности и 
остаться в ней, расширить горизонт 
своего видения мира, острее восприни-
мать и чувствовать жизнь – вот такую 
задачу ставила перед собой художница 
Нинель Счастная. И она нашла её ре-
шение, свидетельство этого – много-
слойная оригинальная живопись, по-
добная сгустку энергии Вселенной.

Работы Нинель Счастной находят-
ся в музеях, галереях и частных кол-
лекциях по всему миру.

Екатерина ИЗОФАТОВА

автопортрет. «Песочные часы». 1998. Холст, 
смешанная техника. НХМРБ.
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Любіць свой горад мож-
на па-рознаму. Адны пішуць 

пра яго вершы і песні, іншыя 
імкнуцца праславіць працоўнымі 
дасягненнямі. А ёсць і такія, хто 

робіць старажытны горад сучасным, 
беражліва захоўваючы даўніну. 

Анастасія Адамовіч сярод іх. 
Ветлівая дзяўчына з цёплай ус-

мешкай выбрала справай свайго 
жыцця “зялёную” энергетыку. У 
межах глабальнай еўрапейскай 

экалагічнай ініцыятывы “Пагад-
ненне мэраў” яна вядзе праект 

“ГарСвятло” – энергаэфектыўная 
мадэрнізацыя вулічнага асвятлення 
горада. Рэалізуюць праект Полацкі 
райвыканкам і фонд «Інтэракцыя» 

пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскага Саюза.

«зялёнае»святло Полацка
Анастасія Адамовіч нарадзілася 

і вырасла ў Полацку. Скончыла 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт 
па спецяльнасці “менеджмент 

на вытворчасці”. Кардынуе 
працу груп па ўстойлівым 

энергетычным развіцці 
горада, а таксама праект 

“ГарСвятло”: энергаэфектыўная 
мадэрнізацыя вулічнага 

асвятлення ў Полацку”. 
З’яўляецца тэхнічным 

экспертам праекта “Пагадненне 
мэраў – Усход II” у Беларусі. 

Даведка
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– анастасія, якія шляхі 
прывялі вас у “зялёную” энерге-
тыку?

– Я чалавек цікаўны – люблю ад-
крываць нешта новае для сябе. “Зя-
лёныя” ініцыятывы спачатку былі 
маім хобі. Разам з аднадумцамі мы 
займаліся імі ў якасці валанцёраў. 
Да глабальных праектаў, якія сёння 
развярнуліся ў Полацку, мы ішлі не 
адзін год. Затое цяпер можам гана-
рыцца тымі пераменамі, што робяць 
наш родны горад лепшым.

– раскажыце, калі ласка, 
больш падрабязна пра тое, чым 
вы цяпер займаецеся.

– Полацк першым сярод гарадоў на-
шай краіны ў 2009 годзе далучыўся да 
еўрапейскай экалагічнай ініцыятывы 
“Пагадненне мэраў” і стаў на шлях 
ўстойлівага энергетычнага развіцця. 
У рамках пагаднення і быў распраца-
ваны праект “ГарСвятло”. Падчас яго 
рэалізацыі па ўсім горадзе заменяць 
электрычную сетку, з’явяцца самыя 
сучасныя святлодыёдныя свяцільнікі 

і аўтаматычная сістэма кіравання. 
Цяпер на 16 цэнтральных вуліцах го-
рада мы мяняем звычайныя ліхтары 
на святлодыёдныя. Акрамя таго, ста-
рыя лініі электраперадач і слупы для 
ліхтароў, якія часта выходзяць са 
строю, мы таксама плануем замяніць. 

– адкуль ўзялася патрэба ў 
такой маштабнай мадэрнізацыі 
асвятлення полацкіх вуліц? 

– Па-першае, святла проста не хапа-
ла: вуліцы ці асобныя іх участкі і сёння 
застаюцца цёмнымі, і не толькі ў нас, 
але і ў многіх іншых беларускіх гара-
дах. Якасць існуючага асвятлення вуліц 
таксама не самая лепшая. Па-другое, 
выдаткі, якія ідуць на забеспячэнне элек-
трычным святлом горада, даволі вялікія. 
Па-трэцяе, звычайныя электралямпачкі 
ў ліхтарах зусім неэкалагічныя. 

Згодна з праектам “ГарСвятло”, 
да 2019 года на цэнтральных і ўязных 
вуліцах Полацка з’явіцца 1280 новых 
энергаэфектыўных свяцільнікаў, як 
святлодыёдных, так і тых, што працуюць 
ад энергіі сонца і ветру. Іх аптымізацыя 

за кошт аўтаматычнага кіравання асвят-
леннем дазволіць выдаткаваць энергіі 
на 63% полацкіх вуліц.

Праект палепшыць таксама 
дэкаратыўнае асвятленне гістарычных 
будынкаў і помнікаў, што зробіць наш 
горад больш камфортным і прываб-
ным для турыстаў. Колькасць святло-
дыёдных дэкаратыўных свяцільнікаў 
павялічыцца ў 2-2,5 разы, а іх энерга-
спажыванне пры гэтым знізіцца на 5%. 
Чакаецца, што гэтыя змены дазволяць 
гораду знізіць спажыванне энергіі 
больш чым на 1600 МВт/ч (прыкладна 
15%) і паменшыць выкіды вуглякіслага 
газу больш чым на 750 тон.

– напэўна, і грошай падобныя 
перамены патрабуюць нямала?

– Святлодыёдныя ліхтары каш-
туюць дорага, некалькі соцен еўра за 
адзінку. Разам з тым, яны эканомяць 
столькі электраэнергіі, што гэты кошт 
хутка адбіваецца. Лішніх грошай у 
гарадскім бюджэце, вядома, няма. Таму, 
задумваючы праект “ГарСвятло”, мы 
адразу пачалі шукаць іншыя спосабы 
фінансавання. Сур’ёзную падтрымку 
“зялёным” праектам аказвае Еўрапейскі 
Саюз, яго партнёр у Беларусі – фонд 
«Інтэракцыя». Мы атрымалі грант на 
суму звыш 1.3 мільёна еўра. Разам з гра-
шыма нам аказалі і тэхнічную падтрым-
ку. Дзякуючы экалагічнаму руху “Пагад-
ненне мэраў”, працуем у цеснай сувязі 
з калегамі-замежнікамі, пераймаем іх 
ідэі і досвед, але пры гэтым адаптуем пад 
беларускія рэаліі. Замежныя эксперты 
часта прыязджаюць у Полацк, даюць 
парады і праводзяць кансультацыі. 
Акрамя таго, штомесяц адбываюцца 
канферэнц-размовы па скайпу.

– “гарСвятло” – гэта не толькі 
замена ліхтароў, але і пастаян-
ная праца з гараджанамі. на што 
скіраваныя вашы іншыя мера-
прыемствы?

– На рэальнае ўвасабленне ў жыццё 
новых падыходаў. У нашай краіне па-
куль хапае прыродных рэсурсаў, і кошт 
электраэнергіі таксама невялікі. Але так 
будзе не заўсёды. Большасць беларусаў 
пакуль не навучыліся цаніць тое, што 
маюць. Гэта мы і імкнёмся змяніць.

Вельмі многа мерапрыемстваў 
арганізоўваем для дзяцей – ім ляг-
чэй, чым дарослым, выпрацаваць 
звычкі штодзённага рацыянальнага 
падыходу да рэсурсаў. І ў той жа мо-
мант менавіта дзіця можа стаць для 
бацькоў тым самым штуршком на 
шляху да экалагічнасці. 
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– акрамя праекта “гарСвят-
ло”, у Полацку распачалі яшчэ 
адну цікавую экаініцыятыву – па 
развіцці гарадской мабільнасці. 

– Сёння ў горадзе вялікая коль-
касць уласных машын, а грамадскі 
транспарт не адпавядае надзённым 
патрэбам людзей. У межах новага 
праекта мы імкнёмся зрабіць перамя-
шчэнне ў горадзе больш камфортным, 
бяспечным і, безумоўна, экалагічным. 

Так, у мінулым годзе ў Полацку 
з’явілася першая веладарожка, яна 
пралягае праз праезную частку ў цэн-
тры горада і расцягнулася на 11 км 
вы дзеленай паласы. На жаль, далёка 
не ўсе парадаваліся новаўвядзенню. 
Моцна абураліся некаторыя аўтаўла-
дальнікі – дзеля веладарожкі “адаб-
ра лі” адну паласу. Палачане пакуль 
не вельмі актыўна карыстаюцца 
веласіпедам як сродкам перамяшчэння, 
але думаецца, што гэта пытанне часу. 

– Цяпер для вас экалогія – гэта 
праца. а на ўласнае жыццё яна 
свой адбітак таксама паклала?

– А як жа! Менавіта з уласна-
га жыцця і пачалося. Спачатку я 
замяніла ў сваім доме лямпачкі. На-
ступным крокам стаў збор смецця ў 
асобныя пакеты. Гэта, шчыра кажу-
чы, аказалася не такім ужо і лёгкім 
заняткам. Прасцей скінуць усё ў адзін 

пакет, але я сябе пераадольвала і 
сарціравала асобна пластык, паперу, 
шкло... З іншага боку, успамінаю сваё 
дзяцінства: тады ўсе здавалі шкля-
ныя бутэлькі, нікому цяжка не было, 
і ніхто гэтага не саромеўся.

У мяне няма электрачайніка і 
мікрахвалёўкі – чамусьці многія 
забыліся, што ваду і ежу можна грэць і 
на пліце. Сваіх блізкіх і знаёмых я так-
сама імкнуся зацікавіць “зялёнымі” 
ідэямі. Напрыклад, на лецішчы ў 
бацькоў з’явілася кампоставая яма. 
Цяпер там амаль “безадходная вы-
творчасць”.

У Еўропе “зялёныя” ініцыятывы 
даўно ўвайшлі ў штодзённае жыццё 
кожнага. У нас усё толькі пачынаецца. 
Нас вабіць высокі ўзровень заробкаў, 
але мяняць свае звычкі на шляху да 
“еўрапейскасці” не спяшаемся. Такім 
чынам, атрымліваецца, што мы самі 
тармозім сваё развіццё. Здаецца, ну як 
адна энергасберагальная лямпачка ці 
дадатковая сметніца на вуліцы можа 
паўплываць на нашу зарплату? Можа! 
Не забывайцеся, што “капейка рубель 
беражэ”. Уласны бюджэт кожнага з 
нас у многім залежыць ад дзяржаўнага 
бюджэту, і пра яго таксама варта 
клапаціцца. У Еўропе гараджане самі 
імкнуцца да эканоміі рэсурсаў – нам у 
напрамку экалогіі людзей пакуль што 
трэба падштурхоўваць…

Пачні з сябе
5 крокаў да “зялёнага” жыцця:

  Замяніце звычайныя лямпачкі на энер-
гасберагальныя. Так вы зэканоміце да 30% 
аплаты за электрычнасць. І памятайце, што 
прыборы, падключаныя да электрасеціва, 
таксма “ядуць” энергію (нават у выключа-
ным стане).

   Хаця б раз на тыдзень замест 
аўтамабіля і грамадскага транспарта ка-
рыстайцеся веласіпедам. Гэта дазволіць 
вам быць у тонусе, зэканоміць бензін і 
зменшыць забруджванне атмасферы.

  Падчас чысткі зубоў і мыцця посуду не 
забывайцеся закрываць кран. Навошта, 
каб чыстая вада сыходзіла ў нікуды?

  Пасадзіце дрэва! яно будзе сінтэзаваць 
кісларод і радаваць вас шапаценнем 
лісця ўлетку.

  Перастаньце набываць у прадуктовых 
крамах пластыкавыя пакеты. Замест іх 
купіце палатняную сумку. Сёння гэта самы 
модны трэнд!

Ганна КуРАК

Фота аўтара, Мікіты АЛЯКсЕЕНКІ, 
Міраславы ШЭЛЕПАВАй, 

 vk.com/polotskenergy
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В ы Ш и В а е м  К а р т и н У

 DMC    GAMMA

Размер вышитой картины на стандарт-
ной канве 14 кл. на дюйм –1823,5 см.

Портрет Франциска Скорины
Язэп ДРОЗДОВИч. 1927

Главной фигурой в белорусской живописи 1920– 
1930-х гг. является, безусловно, язэп Дроздо-

вич – художник, скульптор, писатель, фольклорист, 
этнограф и археолог. Долгое время он сотрудничая 
с Институтом белорусской культуры в Минске, делая 
исторические зарисовки и графические изображе-
ния предметов народного быта. Он оформлял пер-
вый в Советской Белоруссии букварь. В 1920-е годы 
я.  Дроздович пишет портретные этюды полоцкого 
князя Всеслава Чародея – фактически, он является 
первооткрывателем образа этой исторической лич-
ности. Затем – также первым в Беларуси – обраща-
ется к образу Франциска Скорины. Портрет великого 
просветителя написан я. Дроздовичем в 1927 году для 
Радошковичской гимназии. Позже художник создал 
серию портретов Ф. Скорины.
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Вядучая рубрыкі – 
народны майстар 
па салома пляценні 
Галіна УДОДаВа.
Працуе ў музейным 
комплексе народных 
рамёстваў і тэхналогій 
“Дудуткі“, а таксама 
выкладчыкам выяў-
ленчага і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва 
ў СШ №200 г. Мінска. 
Саломапляценнем 
займаецца больш 
за 30 гадоў. У 1997 г. 
прынятая ў Беларускі 
саюз майстроў 
народнай творчасці.

м а Й С т э р н Я

Упрыгажэнніз саломкi
Нягледзячы на сваё 
простае, “сялянскае” 
паходжанне, саломка, 
дзякуючы яё залацістаму 
колеру і сонечнаму 
бляску, матэрыял 
высакародны, вырабы з 
яе выглядаюць дорага, 
нават шыкоўна. 

Г этыя якасці саломкі цаніліся 
здаўна. Народныя майстры 
выпляталі з яе цудоўныя 

жаночыя ўпрыгажэнні – адмысло-
выя пацеркі, пярсцёнкі, бранзалеты. 
Звычайна сялянкі ў святочныя дні 
разам з рознакаляровымі шклянымі 
каралямі насілі таксама ніткі саламя-
ных мудрагелістага пляцення пацерак, 
і глядзеліся яны, ззяючы залатымі 
блікамі, не горш за каштоўныя. Паль-

цы таксама ўпрыгожвалі саламянымі 
пярсцёнкамі, «дзе ўмелая рука 
майстрыхі будавала ў вузле прыгожую 
ўзорную повязь», як адзначаў этнограф 
мінулага стагоддзя. Дарэчы, напачатку 
ХІХ ст. у сялянскай культуры атрымала 
шырокае распаўсюджванне плеценая з 
саломы шкатулка.

Вядома, упрыгажэнні з саломкі ча-
сам “пражывалі” ўсяго некалькі сутак, 
але, нягледзячы на такую ломкасць, 

крохкасць вырабаў, іх папулярнасць 
расла. Сялянскія дзеці і моладзь з зада-
вальненнем самі плялі простыя саламя-
ныя ўзоры, прыёмы пляцення ў народзе 
перадавалі з пакалення ў пакаленне. Не-
выпадкова і сёння немаладога ўжо веку 
жанчыны з задавальненнем расказваюць 
пра свае дзіцячыя забаўкі, а іншыя нават 
могуць паказаць, як заплесці саломіну 
ў нескладаны вузел або як з саламянай 
стужкі скласці лёгкія пацеркі.
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Сёння мы з вамі будзем плесці пацеркі з саломкі

Нам спатрэбяцца: саламяныя стуж кі    тонкія саламяныя 
трубачкі    саламяныя міжвузеллі (калены)    моцная нітка    тонкая ле-
ска    іголка    металічная фурнітура для біжутэрыі.

Нанізваючы на  нітку саламяныя 
пацеркі і іншыя дэкаратыўныя эле-
менты, можна атрымаць разна-
стайныя варыянты этна-караляў. 
Лёгкія, залацістыя ўпрыгажэнні 
выдатна гарманіруюць і з летнім 
адзеннем, і са звязанымі з воўны 
вырабамі.

Просценькі саламяны пярсцёнак – традыцыйнае ўпрыгажэнне 
ў вясковай моладзі. Прыёмы пляцення саломіны ў прыгожы вузел 
нескладаныя. Для пачатку іх можна асвоіць на палосцы паперы.

Можна зрабіць саламяныя 
пацеркі з некалькіх ланцужкоў, 
нанізаўшы на нітку розныя па 
памеры пацеркі – ад маленькіх 

да буйных па цэнтры.

А вось варыянт з квадрацікаў 
на аснове 2-х саламяных 
стужак і пацерак.

Цудоўна выглядаюць 
таксама пацеркі 
з квадрацікаў на аснове 
4-х саламяных стужак.

З пірамі-
дальных 
і ромбавых 
саламяных 
пацерак, 
ружа-кве-
так мож-
на скласці 
самыя раз-
настайныя 
ўпрыгажэнні. 
І лепшы 
дарадчык 
пры гэ-
тым – ваша 
фантазія!

С учаснае саломапляценне 
адроз ні ваецца ад трады-
цыйнага, нашых бабуляў 

і прабабуляў. Сёння бярэцца за асно-
ву не просценькі ўзор, а дэкаратыўнае 
пляценне, тэхнікай якога, вядома ж, 
не валодалі сялянскія дзеці, а толькі 

асобныя прызнаныя народныя 
майстрыхі. 

Цяпер жа і складаны дэкор, і 
простыя вырабы ствараюцца на ас-
нове разнастайных спалучэнняў 
дэкаратыўных элементаў і прыёмаў. 
Пры гэтым некаторыя з іх запа-

зычаныя з іншых рамёстваў або 
прыдуманыя самімі сучаснымі  
майстрамі.

Камбінуючы і спалучаючы роз-
ныя дэкаратыўныя элементы, мож-
на атрымаць цудоўныя саламяныя 
ўпрыгажэнні.
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п У т е В о д и т е Л ь

ольга иВаноВа

Сегодня всё чаще Батуми 
называют «европейский 

город с грузинским 
колоритом». Этот 

курорт буквально 
за несколько лет 

стал самым модным 
местом на Чёрном 

море. Гостеприимный, 
яркий и необычный – 

Батуми с каждым годом 
привлекает новые 

тысячи туристов со 
всего мира. 

Отпуск в августе:

под солнцем

Грузии 
Н емало поклонников гру-

зинского отдыха появилось 
и в Беларуси. Почему стоит 

провести ваш отпуск именно в Грузии? 
В чём главные «фишки», поражающие 
туристов? Что вам несомненно понра-
вится в этом путешествии? Сейчас мы 
об этом расскажем подробно.

Невероятный БатумиС овременный Батуми – 
красивый и стремитель-
но развивающийся при-

морский город с неповторимым 
грузинским колоритом. Кому-то он 
напоминает испанскую Барселону – 
раскидистые пальмы, брусчатка, 
сплетение стилей разных эпох; 
кому-то итальянскую ривьеру 
Римини – широкие пляжи, без-

мятежное море, ночной променад, 
уютные кафе, прекрасная кухня. 

Но всё-таки Батуми остаётся 
собой. И главное богатство это-
го города – не пальмы, не море 
(хотя оно здесь очень чистое!) и 
не горы (хотя они здесь просто 
потрясающие), а люди – беско-
нечно душевные и открытые. Как 
рассказывают бывалые туристы, 
в Батуми не успеешь оглянуться, 
а тебе уже наливают вино, кладут 
на тарелку хачапури и говорят 
тост за твоё здоровье.

Сегодня Батуми – это 5-звёз-
дочные отели «Шератон» и 
«Рэдиссон», 10-километровая 

красивейшая набе-
режная – самая 
большая в Европе! 

Но визитной карточкой города на-
зывают безумно интересные, ко-
лоритные решения в современных 
постройках. Главный «архитектор 
грузинских перемен» (речь о быв-
шем лидере Грузии Михаиле Саа-
кашвили) отстроил город так, что в 
Батуми стоит прилетать хотя бы ради 
того, чтобы почувствовать этот неве-
роятный дизайнерский полёт мысли 
начала ХХI века. Уж точно стоит по-
смотреть на эти уникальные здания – 
перевёрнутые треугольники и трапе-
ции, взлетающие ввысь небоскрёбы 
и «расползающиеся» малоэтажки 
невероятно странных конфигураций. 
Кстати, многие из этих удивительных 
зданий являются административными 
учреждениями – Дворец юстиции, по-
лицейский участок и т.д. 
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Н а самом деле облик ку-
рортного Батуми всё ещё 
продолжает формиро-

ваться. Появляются новые отели, ин-
тересные развлечения для туристов. 
Сегодняшний Батуми многие называ-
ют «Дубай на заре строительства» – 
размах, конечно, поскромнее, но с 
таким же креативом и «огоньком».

Где остановиться? В Батуми огромный выбор 
оте лей и частных апарта-
ментов. Помимо дорогосто-

ящих «пятёрок», на курорте много и 
демократичных 3-4-звёздочных оте-
лей, а в последнее время здесь стало 
появляться всё больше гостевых до-
мов. 

Стоит отметить, что большинство 
отелей в Грузии не имеют своей тер-
ритории, анимации и системы «всё 
включено». На курорте – один боль-
шой галечный пляж и огромные воз-
можности для самостоятельных про-
гулок и развлечений.

Типичные батумские 3 «звезды» 
или гостевой дом – это меблирован-
ный номер со всеми удобствами: кон-
диционером, телевизором, холодиль-
ником и 500-и метрами до моря. К 
слову, белорусские туристы выбирают 
в основном именно гостевые дома– 
грузинские хозяева действительно 
славятся тем самым пресловутым 
грузинским гостеприимством. Это 
не просто гости-
ничный сервис – 
это выглядит так, 
как будто ты при-
езжаешь в гости к 
друзьям.

Кому стоит лететь на отдых 
в Грузию?П о наблюдениям профессионалов 

турбизнеса, в полном восторге от 
Грузии обычно остаётся молодёжь, 

небольшие компании либо пары любого воз-
раста. Многих, кстати, влечёт фактор носталь-
гии: кто-то отдыхал в Грузии в молодости, другим 
просто интересно посмотреть, как преобразилась 
страна за «самостоятельные» годы. 

Больше всего в Батуми поражает белорусов природа, 
особенно горы, водопады, а ещё – культура и история. Отдельной похвалы у 
путешественников обычно удостаивается грузинская кухня. 

Грузинское гостеприимство – отнюдь не миф. Грузины, как известно, 
долгое время были под монгольским, персидским, турецким владычеством, 
но, несмотря на это, сохранили свою культуру и язык. В семьях у них очень 
сильны родственные связи, уважение друг к другу, и конечно, к гостю, путе-
шествующему человеку. Туристы всё это чувствуют, и им это очень нравится.

Сегодняшний Батуми многие называют 
«Дубай на заре строительства» – размах, 
конечно, поскромнее, но с таким же креативом 
и «огоньком».

Обязательно спра
шивайте у официантов 
в кафе вес блюда – порой 

грузинские порции на
столько огромны, что 
съесть всё в одиночку 

просто невоз
можно.

Кстати
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Семейный отдыхА вот отдых для семей с 
детьми в Батуми, воз-
можно, будет не совсем 

комфортным. Семейным туристам 
лучше отправиться в поселок Уреки, 
расположенный в 60 км от Батуми, где 
песчаный пляж и спокойная размерен-
ная жизнь. 

Отметим, что это уникальный ку-
рорт, он знаменит своим целебным 
«магнитным» песком, которому нет 
аналога в мире. Длина «магнитного» 
пляжа составляет около 5 км, а вдоль 
его размещены развлекательные пло-
щадки, отели, кафе и пляжные бунгало. 

Как добраться из Минска? П опадают белорусские тури-
сты в Грузию, как правило, 
воздушным путём. Из Мин-

ска в Тбилиси и Батуми летают само-
лёты «Белавиа». Из Литвы можно до-
браться лоукостами Wizz Air в Кутаиси, 
из Киева авиакомпания «МАУ» выпол-
няет рейсы в Тбилиси и Кутаиси. 

Ч е м  з а н я т ь с я

Кстати
В этом году среди белорусов 
очень популярны комбиниро
ванные программы – Тбилиси 
плюс Батуми (прилёт в Тбилиси, 
вылет из Батуми). 

а осенью начинает-
ся «экскурсионка», 

которая в Грузии про-
сто чудесна! Весьма 

популярны туры «на 
сбор мандаринов, 

винограда». туристов 
принимают на усадь-

бах в пред горье, 
где они отдыхают, 

собирают в своё удо-
вольствие фрукты, 
наслаждаются гру-
зинской природой, 

кухней и культурой. 

Достопримечательности

Ц ентр курортного Ба-
туми – одноимённый 
бульвар, протянув-

шийся на километры вдоль моря. 
Это не только средоточие разгуль-
ной жизни – десятки кафе и ресто-
ранчиков, симпатичных магазинов, 
уютных лавочек и баров «на ходу», 
но и историческая достопримеча-
тельность. Некоторые деревья здесь 
уникальны по своей природе, иные 
находятся в весьма почтенном воз-
расте. Здесь же можно взглянуть на 
Батуми с колеса обозрения.

Обязательно стоит посетить ка-
натную дорогу Арго. Её длина со-
ставляет 2 600 метров, высота – 260 
метров над уровнем моря. Туристов 
возят специальные кабины с макси-

мальной скоростью 5 метров в се-
кунду. Весь полёт длится около 10 
минут. Канатная дорога начинает 
свой путь возле инфоцентра и везёт 
пассажиров до большой смотровой 
площадки на горе Перия, откуда от-
крывается чудесная панорама. 

Кстати, советуем подниматься 
наверх ближе к вечеру – так вы не 
только увидите Батуми во всей кра-
се, но и отлично повеселитесь. Каж-
дый вечер на смотровой площадке 
(с 20.00 до 24.00) можно послушать 
живую грузинскую музыку.

Другое место беспечного ве-
селья и притяжения отдыхающих – 
площадь Европы с «поющими» 
фонтанами и внушительным по 
высоте памятником Медее. 

Развлечения

И з архитектурных исто-
рических памятников 
стоит обратить внима-

ние на старейшую (и единствен-
ную на сегодняшний день) мечеть 
Орта Джаме XIX века, украшенную 
прекрасными образцами арабской 
каллиграфии. Интересны также 
многочисленные православные, 
католические и армянские церк-
ви города, наиболее знамениты 
из которых церковь Св. Николая, 
Кафедральный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы и армян-

ская церковь с непри-
вычным для русского 
уха названием Сурб 
Пркич.

Обязательно посе-
тите руины древней кре-
пости Гонио (12 км к югу от 
Батуми), бывшей некогда ци-
таделью Римской империи, а затем 
Византии. Сегодня это 900 м сохра-
нившихся вековых крепостных стен 
с 18 башнями на их протяжении. По 
преданию, именно здесь находится 
могила апостола Матфея.

34  
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в о  в р е м я  о т п у с к а ?
МузеиС пастись от летнего зноя с 

пользой для ума можно 
в музеях Батуми. Аджар-

ский художественный музей распо-
лагает большой коллекцией работ 
европейских и русских мастеров XIX–
XX веков, а также внушительным со-
бранием картин Пиросмани и Ахвле-
диани. Батумский археологический 
музей представляет обширную кол-
лекцию артефактов, предметов быта 
и ювелирного искусства разных эпох, 
найденных в юго-западной Грузии.

В Музее Нобеля можно погрузить-
ся в славную историю Батуми конца 
XIX – начала ХХ веков, когда город 
был объектом пристального внима-
ния и щедрых вливаний Нобеля и 
Ротшильда. Музей Сталина предла-
гает ознакомиться с личными веща-
ми вождя. 

Природные объектыД остопримечательности на 
открытом воздухе – 
озеро Нуригель и 

Парк 6-го мая. На берегах 
озера работают лодоч-
ные станции и водные 
аттракционы, а также 
действуют дельфи-
нарий и аквариум.

Непременно сто-
ит посетить Батум-
ский ботанический 
сад, на зелёных просто-
рах которого произраста-
ют тысячи растений со всего 
земного шара. Примечательно, что 
на его территории до сих пор живут 

простые люди, которые отказываются 
покидать свой родной дом. Понять их 
нетрудно – вид вокруг завораживает!

Настоящая жемчужина Ад-
жарии — водопад Махунце-

ти, падающий с высоты 
47 метров. Правда, до-

браться до него нелег-
ко, это 35 км от Бату-
ми, но оно того стоит. 
Туристы могут вы-
брать для себя опти-
мальную программу: 

или увидеть всю красо-
ту со смотровой площад-

ки, где открыто множество 
кафе, или же окунуться в ка-

менный бассейн, куда стекает кри-
стально-чистая вода Махунцети.

Плюсы и минусы 
Из плюсов отпуска в Бату-
ми – отсутствие языкового 

барьера, прямой рейс из 
Минска, большой выбор 

жилья и развлечений, очень 
вкусная грузинская кухня и море 

свежих натуральных фруктов.

Из минусов – не так дёше-
во (как хотелось бы), ночной 

перелёт, галечные пляжи. 

Впрочем, эти «мелочи» со-
всем не пугают настоящих путеше-

ственников, ведь мы любим Грузию 
за гостеприимство, душевность, 

неповторимую кухню и удивитель-
ную культуру. Все, кто побывал в 

Грузии, прежде всего вспоминают, 
как сердечно грузины относятся к 
гостям. Однозначно, Грузия – это 

то, что стоит попробовать!

Сколько стоит отдых в Грузии?

С редняя стоимость 
турпакета в Батуми 
колеблется в районе 

2200 белорусских рублей на дво-
их на 10 ночей (перелёт, трансфер, 
отель 3*, завтраки). Да, возмож-
но, это чуть дороже, чем Болгария 
или Турция, но нужно учитывать, 
что траты туриста в Грузии неве-
лики. Питание здесь очень каче-
ственное и недорогое. Сувениры 
также дёшевы, а литр хорошего 
вина стоит всего 2 доллара!
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В К У С  Ж и З н и
о тд ы х

наталья пЛытКеВиЧ
фото: Сергей пЛытКеВиЧ

Говорят, этот метод исцеляет 
ауру, гармонизирует биополе. 
Так ли это? Сомневающиеся 
и недоверчивые могут в бли-
жайшие выходные проверить 

сами! Недавно в туристическом 
комплексе «Красный Бор» к 
многочисленным услугам для 
отдыхающих добавилась ещё 

одна – сон на ульях. Подробнее 
об этом рассказывает пасечник 

Сергей Шиманский. 

С он на ульях (или ульетера-
пия) известен во врачеб-
ной практике с давних 

времён. Ещё древние врачеватели 
подметили, что люди, ухаживающие 
за пчёлами и вдыхающие пары из 
ульев, практически не болеют. Пче-
ловоды в свою очередь уверяли, что, 
когда прислоняешься к улью, уста-
лость быстро проходит, силы восста-
навливаются, боли в спине и суставах 

исчезают, дышится легко и появляет-
ся радостное настроение.

Исследования учёных показали, 
что биополе пчелиной семьи сродни 
биополю здорового человека. Более 
того, пчелосемья обладает достаточ-
но мощной позитивной энергетикой, 
а когда она не одна, то на пасеке соз-
даётся такая энергетическая аура, ко-
торая по своим лечебным свойствам в 
десятки раз превосходит биополя, из-
лучаемые дельфинами и лошадьми. 

В опубликованных в 1990 году 
своих наблюдениях апитерапевт 
Б.А. Охотский отмечает наличие в 
воздухе пчелиного улья большого 
количества эфирных фракций некта-
ра, ароматов цветов, мёда, прополи-
са, перги, воска. Всё это целебно воз-
действует на организм человека: на 
пищеварительный тракт, сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. 
Положительное влияние фитонцидов 
отмечено при лечении аллергических 
заболеваний, болезней, возникших 
вследствие облучения, а также забо-

леваний опорно-двигательного аппа-
рата. А звук ульев – биорезонанс – 
благотворно влияет на наш организм 
на клеточном уровне. Поэтому метод 
получил название «биорезонансная 
апитерапия».

…В домике под тростниковой 
крышей витает сладкий аромат мёда 
и прополиса. Деревянные лежаки 
смонтированы прямо над ульями. 
Если внимательно вглядеться, то че-
рез решётки можно рассмотреть по-
лосатых тружениц. 

Помимо традиционного вдыха-
ния паров из ульев, вы также можете 
познакомиться с жизнью пчёл в крас-
ноборском пчелином царстве – здесь 
появился смотровой улей со стеклян-
ными стенками, своего рода ноу-хау. 
Любопытно, согласитесь, попутно с 
лечением понаблюдать за тем, что 
происходит в улье: как выращивает-
ся расплод, запечатываются соты, как 
кормят матку, как работают «охран-
ники», «уборщики» и пчёлы-сборщи-
цы. Всё это завораживает, оказывает   
медитативное действие.  

сон на ульях
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Дотронувшись до стекла, ощуща-
ешь явственное тепло, словно по руке 
пробежал лёгкий электроток. Это ми-
кровибрации, которые создают пчё-
лы, – такой своеобразный лечебный 
вибромассаж. Именно его воздействие 
ощущает человек, лежащий на ульях. 
Вибромассаж приводит в норму дав-
ление и улучшает кровообращение в 
головном мозге. Пчелиные микрови-
брации также реально помогают омо-
лодиться и избавиться от мигреневых 
и прочих головных болей. 

Температура воздуха в улье практи-
чески соответствует температуре тела 
человека. Это положительно влияет на 
нервную, кровеносную и мышечную 
системы. А монотонное жужжание 
пчёл успокаивает психику. Самое бла-
гоприятное время для сна наступает 
ближе к вечеру, когда пчёлы взмахами 
крылышек активно выпаривают влагу. 

Чистый целебный воздух прекрас-
но подходит для ингаляций: 10-ми-
нутное вдыхание такого воздуха спо-
собно уничтожить практически всех 
болезнетворных микробов в лёгких и 
бронхах. Воздух в непосредственной 
близости от пчелиного жилья на-
сыщен отрицательно заряженными 
ионами и при попадании в человече-
ский организм снижает в нём уровень 
свободных радикалов, вызывающих 
онкологические заболевания.

Помимо всего прочего, пчели-
ная семья создаёт вокруг себя 
сильнейшее биомагнитное 
поле (распространяюще-
еся на расстояние от 35 
до 55 сантиметров), 
которое укрепляет 
иммунитет и способ-
ствует нормализации 
всех функций орга-
низма.

Всего пару часов сна 
на улье способны реани-
мировать жизненные силы 

человека. Поэтому основными по-
казаниями к применению 

апитерапии являются ос-
лабленный иммунитет, 

заболевания нервной, 
эндокринной и сер-
дечно-сосудистой 
систем, опорно-дви-
гательного аппарата, 
нарушение кровоо-

бращения, понижен-
ное или повышенное 

артериальное давление, 
депрессии и стрессы.

Согласно реко-
мендациям специ-
алистов, классиче-
ский курс лечения 

биорезонансной 
апитерапией 

должен состоять из 
10 сеансов с интер-
валом в один день 
между процедура-

ми. Но я вас уверяю, 
что польза будет 

ощутима, даже если 
вы один раз просто 

побываете на пасеке 
и подышите аро-

матным целебным 
воздухом, отведаете 

мёда. Даже один-
единственный сеанс 

сна на ульях даст 
вам огромный заряд 

энергии и помо-
жет существенно 

улучшить самочув-
ствие. И ваша аура 
засверкает яркими 

красками!

а так, в проветриваемом помещении, 
хранятся рамки для сот, чтобы избежать 
повреждения пчелиной молью.
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С м а К  Ж ы Ц Ц Я
З д а р о ў е

марыя мароЗ

Тэмп сучаснага жыцця 
вельмі і вельмі высокі. Мы 
жывём у такім рытме, 
што на адпачынак 
практычна не застаецца 
часу. Падобная праблема 
закранае абсалютна ўсе 
ўзроставыя катэгорыі, 
пачынаючы ад дашкалят, 
якія актыўна занятыя 
ў гуртках па сістэме 
“ранняга развіцця”, і 
заканчваючы пенсіянерамі.
У выніку звычайным 
спадарожнікам чалавека 
непрыкметна становіцца 
сіндром хранічнай 
стомленасці. Асабліва 
гэта датычыцца жыхароў 
буйных мегаполісаў, 
экалагічна небяспечных 
рэгіёнаў. І калі не 
прыняць неабходных 
мер, каб пазбавіцца 
такога “сябра”, магчыма 
ўзнікненне сур’ёзных 
захворванняў.

Звычайная
г і с т о р ы я ,

або   Чаму нам спадарожнічае 
сіндром

х р а н і ч н а й
стомленасці?
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М едыкі вызнача-
юць некалькі 
асноўных сімп-

томаў, якія гавораць пра наяўнасць 
у чалавека сіндрому хранічнай 
стомленасці. Найперш гэта паста-
яннае адчуванне зморанасці, стомы 
на працягу трох і больш тыдняў, і 
яно не праходзіць нават пасля 
паўнавартаснага адпачынку або 
зніжэння нагрузкі. Вас трывожаць 
дыскамфорт у страўніку і безпры-
чыныя раптоўныя болі ў суставах 
і цягліцах, нібы ўчора вы актыўна 
займаліся ў спортзале. Адчуваеце 
зніжэнне ўважлівасці і памяці, па-
стаянныя галаўныя болі. Нарэшце, 
вас спасцігае парушэнне нармальна-
га сну: або бяссонне, або, наадварот, 
павышаная дрымота. Дэпрэсіўны 
настрой пануе з самага ранку. 

У асабліва цяжкіх выпадках пры 
хранічнай стомленасці ў хворага ча-
лавека можа адзначацца ліхаманка, 
павелічэнне лімфатычных вузлоў, 
якія становяцца досыць балючымі 
пры дотыку.

Як правіла, людзям, якія па-
ку туюць ад сіндрома хранічнай 
стом ленасці, ставяць або дыягназ 
“неўра тычная рэакцыя”, або баналь-
ны – “вегета-сасудзістая дыстанія”. 
Лячэнне, якое прызначаецца ў па-
добных выпадках, не прыносіць 
ніякага станоўчага выніку, стан 
хворага толькі пагаршаецца, могуць 
нават узнікаць значныя змены ў 
псіхіцы. Урач можа заўважыць так-
сама змены ў электракардыяграме.

Дарэчы, зморанасць, пера-
тамленне можа быць звязанае 
з прыёмам пэўных лекаў, такіх, 
як лекі ад прастуды, каш лю, 
антыгістамінныя, або супраць-
алергічныя, прэпараты, снат-
ворныя, супрацьзачаткавыя 
сродкі. Часта здараецца, што праз 
3-5 тыдняў пасля перанясення 
віруснай інфекцыі, а таксама пры 
некаторых сур’ёзных захворван-
нях (гепатыт, рак, дыябет, анемія, 
хваробы сэрца, гіпаглікемія, 
гіпатэрыёз, рэўматоідны ар-
трыт і іншыя) раптам відавочна 
праяўляецца сіндром хранічнай 
стомленасці. Хвароба гэта таксама 
“прыклейваецца” да чалавека пры 
пастаянным невыкананні правілаў 
здаровага ладу жыцця, парушэнні 
рэжыма працы і адпачынку, нера-
цыянальным харчаванні, стрэсавай 
сітуацыі, значным канфлікце на 
працы або ў сям’і і г.д.

Як пазбегнуць захворвання на сіндром хранічнай стомленасці:

1 арганізуйце правільна рэжым дня. Прачынайцеся з сонцам, і вам не 
прыйдзецца пачынаць дзень у спешцы і з пачуццём незадаволенасці. Вучыцеся 

даручаць нешта іншым, асабліва калі ў вашым жыцці хапае абавязкаў і спраў.

2 будзьце фізічна актыўнымі. Старайцеся хоць бы па 30 хвілін на дзень 
удзяляць фізічным практыкаванням. Але пазбягайце трэніровак перад сном, 

гэта можа парушыць яго і прывесці да бяссоння. 
Большасці людзей, каб выспацца, патрабуецца 6-8 гадзін. Калі вы зранку 

адчуваеце ў сабе сілы і жаданне працаваць, значыць, вы паспалі дастаткова. 
Добра таксама, калі на працягу дня атрымліваецца крыху адпачыць, асабліва ў 
ліхаманкавым рытме жыцця. Аднак пазбягайце дзённага сну, калі пасля яго вы 
доўга не можаце заснуць увечары.

3 Не курыце. Цыгарэтны дым парушае ў вашым арганізме рэакцыі з кіслародам, 
замяняючы кісларод на смяротна небяспечны ўгарны газ. Калі вы курыце ўжо 

доўгі час, то паспрабуйце хоця б зменшыць колькасць цыгарэт, якія вы выкурваеце.

4 Ужывайце як мага менш кафеіну і 
спіртнога. Алкаголь дзейнічае як дэпрэсант, 

забірае сілы. Кафеін дае часовы ўздым актыўнасці, 
аднак потым рэзка наступае стомленасць.

5 знайдзіце прыдатны менавіта для вас рэжым харча
вання. Некаторыя людзі працуюць лепш пасля лёгкага пера-

кусу, у той час як іншыя могуць працаваць, толькі добра пад’еўшы. 
Пры тым пазбягайце ўжываць шмат тлустай ежы, паколькі тлуш-
чы перапрацоўваюцца павольней, чым вугляводы, і гэта можа 
знізіць вашу фізічную актыўнасць.

6 На працягу дня рабіце невялікія перапынкі ў працы 
(іншы раз нават адключыце тэлефон, каб зняць напружанне і не-

рвовасць). Знайдзіце спосаб супакоіць сябе.

7 як мага менш глядзіце тэлевізар. Калі вы глядзіце яго, каб расслабіцца, 
рана ці позна адчуеце, што за адпачынак вы палічылі непаваротлівы зама-

руджаны стан вашага арганізма. Правільна расслабляцца – больш актыўна, на-
прыклад, прагульваючыся на прыродзе, займаючыся любімымі кветкамі дома 
або на дачы. Нават вязанне і чытанне кніг – гэта больш эфектыўны адпачынак, 
чым прагляд ТВ-перадач.

8 Чалавек, які пакутуе 
ад сіндрому хранічнай 

стомленасці, у абавязковым 
парадку павінен рабіць доўгія 
прагулкі на свежым паве
тры, прычым іх працягласць не 
павінна быць меншай за 1,5-2 
гадзіны ў суткі. Варта выбіраць 
для прагулак зялёныя зоны, дзе 
паветра значна чысцейшае, чым у 
прамысловых раё-
нах горада. 

9 Калі ёсць такая магчымасць, хадзіце на працу і вяртай
цеся дадому пешшу. Такі штодзённы шпацыр здольны 

прынесці велізарную карысць вашаму арганізму!

10 лячэбная фізкультура таксама з’яўляецца важнай 
пры лячэнні сіндрому хранічнай стомленасці. 

Аднак комплекс практыкаванняў павінен 
падбіраць медыцынскі работнік, каб не 
прывесці да ператамлення і без таго хво-
рага чалавека.
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Лячэнне мёдам
Рэцэпт №1. Спалучэнне мёду і 
яблычнага воцату здольнае тварыць 
сапраўдныя цуды. Для падрыхтоўкі 
лячэбнага сродку спатрэбіцца 
100 грамаў мёду і 3 чайныя лыжкі 
яблычнага воцату. Гэтыя інгрэдыенты 
старанна перамешваем. Прымаем па 
1 чайнай лыжцы (без верху) у суткі 
на працягу 10 дзён. Такое лячэнне 
дазволіць вам стаць бадзёрым і жыц-
цярадасным.

Рэцэпт №2. Можна прыгатаваць такі 
энергетычны напой. На 0,5 шклянкі 
кіпеню бярэм 200 г кефіру або 
ражанкі, дабаўляем 2 чайныя лыжкі 
мёду. Выпіваем пасля ежы, рэкамен-
дуемая доза – 1 шклянка ў суткі перад 
сном.

Акрамя лячэння 
медыцынскімі прэпаратамі, 
ад сіндрому хранічнай 
стомленасці дапамогуць 
пазбавіцца народныя 
рэцэпты.

Народныя рэцэпты

Лячэнне імбірам
Рэцэпт №1. Для імбірнай настойкі 
спатрэбіцца 150 г імбіру і 800 мл 
гарэлкі. Корань павінен настойвац-
ца на працягу 7 дзён. Рэкамендуецца 
прымяняць гэта сродак па 1 чайнай 
лыжцы ў суткі.

Рэцэпт №2. Для прыгатавання чаю 
рэжам корань імбіру на невялікія 
часткі, ціснем, пакуль не пойдзе сок. 
Затым атрыманую мякаць заліваем 
1 шклянкай кіпеню. Можна дабавіць 
па сваім меркаванні крыху мёду, 
лімоннага соку ці дольку свежага 
лімона. Піць такі напой пажадана 
3-4 разы на дзень з прыёмам ежы. 
Курс лячэння – да аднаго месяца.

Лячэнне карыцай
Рэцэпт. Каб прыгатаваць на-

стойку, 50 г молатай карыцы высы-
паем ў невялікую ёмістасць, заліваем 
500 мл гарэлкі, закрываем шчыльна 
накрыўкай і ставім у сухое цёплае і 
цёмнае месца. Настойваем роўна тры 
тыдні (адзін раз у некалькі дзён сумесь 
рэкамендуецца злёгку падтрасаць). 
Прымаць па 1/4 – 1/2 чайнай лыжкі 
на працягу 5 дзён. Пасля трэба зрабіць 
перапынак на 2 дні і паўтарыць курс 
(пажадана правесці 2-4 курсы).
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Задумываемся ли мы, насколько 
важно для поддержания нашей 

работоспособности и активного 
долголетия полноценное обе-

спечение организма витаминами, 
минеральными веществами и 

основными микроэлементами? 
Подробнее о роли селена нам рас-
сказывает Николай Сивицкий, 
врач-лаборант Минского област-

ного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья.

– Среди незаменимых веществ, ко-
торые в организме человека не синте-
зируются и не накапливаются, прежде 
всего называют селен. Этот микрону-
триент (биологически значимый эле-
мент, необходимый для обеспечения 
жизнедеятельности) поступает к нам 
только извне, и желательно, чтобы 
он поступал в количествах, соответ-
ствующих нашим физиологическим 
потребностям. 

Благодаря выполняемым функци-
ям, селен называют микроэлементом 
долголетия. Селен защищает нашу 
иммунную систему, повышая сопро-
тивляемость организма к различным 
негативным воздействи-
ям, вирусам и бактериям. 
Спектр действия селена 
в организме достаточно 
широк. Он участвует в 
обмене веществ, окис-
лительно-восстано-
вительных процессах, 
взаимодействует с 
витаминами, фермен-
тами, биологическими 
мембранами. Без селена 
не обходится синтез белков, 
в том числе обеспечивающих здо-
ровье сердечной мышцы. 

Селен является сильным антиок-
сидантом: он препятствует развитию 
опухолевых процессов и старению 
организма, уничтожая свободные 
радикалы; нейтрализует и выводит 
чужеродные вещества, активирует ви-
тамин Е. Недостаток селена вызывает 
нарушения функциональной актив-
ности щитовидной железы. 

Важная функция селена: он уча-
ствует в синтезе эритроцитов (крас-
ных кровяных телец) и лейкоцитов 

В К У С  Ж и З н и
З д о р о В ь е

держащих удобрений в почву); метод 
выращивания сельхозживотных и 
птиц с использованием селеносодер-
жащих кормов; добавление селена в 
питьевую воду, компоты, кисели, мо-
локо, муку и хлебобулочные изделия.

При покупке обращайте внима-
ние на продукты с повышенным со-
держанием селена! Прежде всего для 
устранения селенового дефицита у 
белорусов используются хлеб и хле-
бобулочные изделия. Это обусловлено 
рядом причин и имеет свои преиму-
щества: хлеб – наиболее массовый 
продукт питания; потребляется еже-
дневно в течение года и остаётся се-
годня наиболее доступным продуктом 
питания.

селен – микроэлемент долголетия
(белых клеток крови), способствует 
выработке в организме антител и 
интерферона. Совместно с другими 
минеральными веществами селен 
осуществляет «контроль» биохими-
ческих процессов. Его соединения 
оказывают выраженный протектор-
ный эффект при высоком содержании 
в продуктах питания солей тяжёлых 
металлов: кадмия, свинца, ртути и 
мышьяка.

Среднесуточное потребле-
ние селена, рекомендованное 
ВОЗ (Всемирной организацией 
здравоохранения), должно со-

ставлять 50-200 мкг/
сутки. 

В организм 
человека селен по

ступает с пищей, и ко
личество его изменяет
ся для разных регионов 
Республики Беларусь в 

пределах от 6,9 до 
20 мкг/сутки. 

Важно

Кстати
Раньше селен считался опасным 
ядом, и это действительно так, 
всё зависит от дозы. В больших 
дозах селен отравляет, а его 
нехватка приводит к болезням 
и преждевременной старости.

селен содержится:
в продуктах растительного происхождения: хлебе и зла-
ках, зерне, отрубях, чесноке, белых грибах, морской капусте, 
оливковом масле, пивных дрожжах, бобовых, маслинах, коко-
сах, фисташках, кешью, овсяной и гречневой крупе;

в продуктах животного происхождения: мясе и субпродук-
тах, свином сале, морепродуктах, молоке и молочных продуктах.

Недостаточное поступле-
ние селена с продуктами питания в 

Беларуси объясняется его низким со-
держанием в почвах (0,1мг/кг) и пить-
евой воде (не превышает 10 мкг/л).

В Республике Беларусь были про-
ведены мониторинги содержания 
селена в продуктах питания по реги-
онам. Это является важной социаль-
но-медицинской задачей и необходи-
мым условием для обогащения пищи 
данным микроэлементом. Существует 
несколько способов коррекции уровня 
селена в продуктах питания: агрохи-
мический метод (внесение селеносо-
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ольга БеЛЯВСКаЯ

– Какие гормоны врачи отно-
сят к половым?

– Здесь всё предельно чётко: по-
ловые гормоны регулируют репро-
дуктивную функцию. У женщины это 
эстрогены и гестагены (прогестерон). 
У мужчин – андрогены (тестосте-
рон, дигидротестостерон и другие). 
Все прочие гормоны влияют на эту 
функцию тоже, но к половым они не 
относятся. 

– Как избыток или недостаток 
эстрогена отражается на внеш-
ности, самочувствии женщины?

За что отвечают гормоны 
– Если у женщины красивая фи-

гура с тонкой талией, округлыми бё-
драми, кожа бархатистая, волосы бле-
стящие и здоровые, то в её организме 
содержится достаточное количество 
эстрогена. Более того, эстроген отве-
чает и за мягкий, уступчивый и эмо-
циональный женский характер. Ре-
гулярные месячные – это показатель 
того, что с эстрогеном всё в порядке. 

Избыток эстрогена вызывает пол-
ноту в нижней части живота и обла-
сти бёдер, боли, отечность молочной 

железы, угревую сыпь. Кроме того, 
избыток эстрогена может стать при-
чиной различных доброкачествен-
ных опухолей. 

Если женщина «холодна» в по-
стели, если у неё начинают расти во-
лосы на лице, бёдрах, резко меняется 
настроение, кожа становится сухой, 
то это признаки недостатка эстроге-
нов. Если эстрогенов недостаточно в 
подростковом возрасте, то замедля-
ется половое развитие: нет менстру-
ации, медленно развивается молоч-
ная железа, уменьшаются размеры 
матки. 

Услуги косметолога, массажиста, активные занятия в спортзале не 
смогут сотворить ожидаемого чуда, если в организме разыгралась 
гормональная буря. Гормоны (от греческого hormao – возбуждаю, 

привожу в движение) влияют на наше настроение, рост, 
беременность, сексуальность, красоту кожи, волос и т.д. А самые 

главные из них – половые гормоны. О них мы и поговорим 
сегодня с Натальей ФЕДюКОВич, врачом-гинекологом женской 

консультации поликлиники №27 г. Минска.
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– Что сигнализирует об избыт-
ке или недостатке прогестерона?

– Прогестерон подготавливает 
внутренний слой матки к закрепле-
нию оплодотворённой яйцеклетки, 
останавливает менструальный цикл 
при беременности, не даёт мышцам 
матки сокращаться, способствует вы-
нашиванию плода. Боли в молочной 
железе, перепады настроения, нару-
шение менструального цикла – всё 
это симптомы как повышенного, так 
и пониженного уровня прогестеро-
на. Нехватка прогестерона во время 
беременности может стать причиной 
выкидыша в первом триместре.

– если эстроген повышается, 
то снижается прогестерон, и на-
оборот. в чём кроется первопри-
чина феномена?

– В нарушении работы печени. 
Если печень нездорова, нарушается 
обмен эстрогенов – это и создаёт гор-
мональный дисбаланс. 

– на основании фенотипа 
гинеколог может подобрать 
правильные гормональные 
средства, которые бы не только 
предохраняли женщину от не-
желательной беременности, но и 
помогли бы сбалансировать уро-
вень половых гормонов, улуч-
шить внешний вид женщины, 
продлить её молодость и красо-
ту. расскажите об этих секретах.

– Современные гормональные 
контрацептивы (например, «Сузана», 
«Сузанет») мы можем использовать 
не только для предупреждения не-
желательной беременности, но и с 
лечебной целью у женщин с проблем-
ной кожей, высыпаниями на лице, 
для уменьшения проявлений пред-
менструального синдрома: раздра-
жительности, головных болей, отёков. 

Но хочу от-
метить, что 
каждый орга-
низм, а тем 

более жен-
ский, уникален 
и требует к себе 
индивидуального 
подхода. Какой 
препарат лучше 
подойдёт жен-
щине в той или 
иной ситуации, 
может опреде-
лить только врач.

– Не секрет, что мужские гормоны есть и у женщин (и наоборот). Как 
их избыток может себя проявлять?

– Основной мужской гормон – тестостерон – отвечает за красоту мужского тела, 
сексуальное влечение. У женщины тестостерон превращается в эстроген. Но в силу 
ряда причин (например, при опухолях яичников, надпочечников, поликистозе яич-
ников, при длительном приёме противозачаточных таблеток, беременности, при зло-
употреблении алкоголем, капустой, орехами) тестостерон увеличивается, не успевая 
превратиться в эстроген. Если такое случилось в первом триместре беременности, 
то это может спровоцировать замершую беременность. Если женщина беременна 
мальчиком, то повышенный тестостерон во втором триместре считается нормой. 

Внешне «тестостероновые» женщины напоминают мужчин: у них исчезает 
талия, плечи становятся шире, начинают расти волосы на груди, плечах, даже на 
лице, и выпадать с волосистой части головы, появляются залысины, голос стано-
вится грубым, прекращаются месячные. Тестостерон превращает женщину в ярую 
любительницу мужчин. Если тестостерона в организме мало, то женщине совсем 
не хочется вступать в сексуальные отношения.
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– В каких случаях, кроме бе
ременности, уровень прогесте
рона может увеличиться? 

– При почечной недостаточно-
сти, при нарушении работы над-
почечников. Некоторые лекар-
ственные средства и травы могут 
стать причиной высокого уровня 
прогестерона: витамины (В6, С, 
Е, цинк, магний); препараты, в 
состав которых входит прутняк 
(«Мастодинон», «Циклодинон», 
«Прегнотон»), дикий ямс. 

Нерегулярные месячные могут быть сигналом 
как недостатка, так и избытка эстрогена.
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Лолита  аниСоВеЦ

В первые дикие розы стали 
разводить ради их красоты 
в Персии, эта древняя страна 

у поэтов так и называлась – Гюлистан, 
что значит «Страна роз». Из Персии 
кусты шиповника уже как садовые по-
пали сначала в Древнюю Грецию, а за-
тем и в Рим. В античные времена все 
цветы розы были посвящены богам. 
Известно, что сад из роз и шиповника 
в Древней Греции окружал храм Аф-
родиты – богини любви и красоты. В 
трудах Аристотеля даётся наставление 
по возделыванию кустарников розы. 
Уже в те времена высоко ценили деко-
ративность и полезные свойства рас-
тения: ягоды шиповника обменивали 
на ценные товары, меха, бархат, атлас. 

Сегодня в Европе встречается 62 
вида шиповника. Это многолетнее ди-
корастущее растение относится к се-
мейству Розовых (Rosaceae) и считается 
самым близким родственником деко-
ративной садовой розы. В народе его и 
сейчас иногда называют «дикая роза». 

Шиповник – не только роскош-
ный куст, покрытый ароматными 
цветами, но и источник целеб-
ных плодов. Зацветает в 
мае-июне розовыми или 
бело-розовыми цветками 
с пятью свободными лепест-
ками. Плоды до 20 мм длиной, 
красно-оранжевые, с множеством 
волосистых семянок, созревают в 
сентябре-октябре.

дикая роза
Многие учёные родиной шиповника называют горные склоны Ирана 
и Гималаев. А сегодня усыпанные чудесными ароматными цветами 
кустарники растут практически по всему земному шару. 

Легенда
Полюбила молодая девушка удало-
го казака, и тот отвечал ей взаим-
ностью. Но у станичного атамана 
были свои планы: отправил он пар-
ня на службу, а сам послал сватов 
к девушке. Когда получил отказ, 
решил жениться на гордой див-
чине силой. Но не тутто было! 

Убежала она к реке и пронзила своё 
сердце отцовским кинжалом. На 
том месте, где пролилась кровь де-
вушки, выросли кусты шиповника. 
Его прекрасные цветы радуют всех 

влюблённых, а острые шипы – 
для злых и завистливых. 
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Где садитьШ иповник красив и 
как одиночный куст 
на зелёном газоне, 

но так же прекрасно смотрится он и 
у стены дома, и образуя живописную 
живую изгородь вокруг участка. Рас-
тение предпочитает хорошо освещён-
ные площадки. Лучше всего будет ра-
сти на местах с плодородной почвой, 
где нет застоя грунтовых вод. Корни 
шиповника уходят в землю очень 
глубоко, поэтому не стоит сажать его 
в низинах, на заболоченной почве – 
куст быстро зачахнет и погибнет. 

Корневая система шиповника, 
как и малинника, через несколько 
лет после посадки разрастается в 
верхних слоях почвы и захватывает 
обширные участки. Чтобы куст не 
расползался, нужно огородить его 
небольшим рвом глубиной 20-30 см 

или вкопать куски шифера на 
такую же глубину. 

Высаживают шипов-
ник отдельными кустами 
подальше от грядок или 
рядом с постройкой. А 

если необходимо создать 
живую изгородь, то по периметру 
приусадебного участка. Важно пом-
нить, что это перекрёстноопыляемое 
растение, поэтому кусты должны на-
ходиться рядом друг с другом. 

Обрезка Ч ерез 2-3 года после по-
садки куст шиповника 
необходимо проредить. 

Чтобы урожайность была выше, надо 
сформировать куст из 15-20 ветвей. 
Хорошо, если ветви будут разного 
возраста, но не старше 7 лет – старые 
плодоносят плохо. Обрезку старых и 
слабых ветвей полагается делать не 
осенью, а весной. Срезы шиповника 

плохо переносят заморозки, поэто-
му весенняя обрезка предпочти-

тельней, особенно в регио-
нах с суровыми зимами. 
Выполняя эту опера-

цию, главное – не пе-
реусердствовать, 

не укорачивать 
куст, иначе на 
с л е д у ю щ и й 
год образуется 

большое количе-
ство молодой поросли, 

которая не принесёт 
урожая. 

РазмножениеР азмножать шиповник мож-
но семенами, саженцами, 
корневыми отводками. 

Саженцы лучше всего прижи-
вутся при осенней посадке. Высажи-
вать их желательно в октябре-ноябре.

Семена для посадки желательно 
собрать в августе с недозрелых пло-
дов бурого цвета. В это время оболоч-
ка семян ещё не затвердела, поэтому 
они будут лучше прорастать. Семена 
можно высаживать как весной, так и 
осенью, но лучше всё же в осенний 
период.

Размножение корневыми 
отпрысками применяется в тех 
случаях, когда нужно максимально со-
хранить признаки материнского куста. 
Корневые отпрыски заготавливают от 
самых здоровых и урожайных кустов 
поздней осенью или ранней весной. 

Когда собирать плоды?С бор урожая начинают, 
когда кожица шиповника 
становится оражево-крас-

ной или красной. При сборе плодов 
важно помнить два правила. Первое: 
ягоды необходимо убрать до замороз-
ков, подмёрзшие частично теряют по-
лезные свойства. И второе: не нужно 
собирать все плоды сразу (часть ещё 
не успеет созреть, а другие будут пере-
зрелыми). Лучше снимать их с кустов 
в несколько приёмов.  

Сушат шиповник в духовке при 
температуре от 90 до 100 градусов, 
наблюдая, чтоб не подгорели, или с 
помощью сушилки. Правильно вы-
сушенные ягоды приобретают желто-
ватый или тёмно-красный, бордовый 
цвета. Хранить их нужно в специаль-
ных полотняных мешочках или бан-
ке, плотно закрытой крышкой. Срок 
хранения – от 1 года до 2-х лет. 

Полив Ш иповник засухоу-
стойчив, постоянно-
го полива не требу-

ет. Если лето очень жаркое или долго 
нет дождей, можно полить растение: 
на молодой куст 2-3 ведра воды и око-
ло 5 вёдер на плодоносящий. Обычно 
за сезон кусты поливаются 3-4 раза. 

Подкормка В несение удобрений важно 
для молодых растений. Для 
нормального роста шипов-

ника (со 2-го года после его посадки) 
будет полезна подкормка азотными 
удобрениями. Первый раз их вносят 
ранней весной, второй – в период бы-
строго роста побегов (обычно в июне-
июле), третий – в сентябре. 

В дальнейшем под каждый куст 
раз в 3 года вносят не менее 3 кг ком-
поста или перегноя. После каждой 
подкормки почву рыхлят и поливают, 
сверху обильно посыпают опилками 
или перегноем.

Полезны 
также цветы 
шиповника, 
их собирают 
в мае-июне 
и подсушивают.
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Кладезь полезных витаминов

В мякоти шипов-
ника содержится 
до 14% витамина 
С. По количеству 
аскорбиновой 
кислоты он опере-
жает признанного 
лидера – чёрную 
смородину – в 10 
раз, а лимон – в 
50 раз! Интересно, 
что концентрация 
ценного витамина 
наиболее высока в 
зрелых плодах, вы-
росших в средней 
полосе и на севере. 
Витамин С также 
входит в состав 
листьев растения. 

Впервые целебные свойства ши-
повника описал в 4 веке до н.э. древ-
негреческий естествоиспытатель 
Теофраст, которого называют отцом 
ботаники. Он рекомендовал приме-
нять плоды дикой розы для повы-
шения умственных и физических 
способностей, укрепления здоровья. 

Сегодня мы знаем, что шиповник 
помогает справиться с простудой, за-
болеваниями ротовой полости, гай-
моритом, нормализует артериальное 
давление, оздоравливает сердечно-
сосудистую систему, полезен при за-
болеваниях желудочно-кишечного 
тракта, нервных расстройствах. 

Есть в плодах шиповника также 
витамины группы B. В1 (тиамин) 
определяет процессы роста и разви-
тия, поддерживает в норме работу 
сердца, нервной и пищеваритель-
ной систем. B2 (рибофлавин) важен 
для синтеза эритроцитов, антител, 
роста, репродуктивной функции, 
оптимальной работы щитовидной 
железы, здоровья волос, кожи, ног-
тей, ротовой полости. B9 (фолиевая 
кислота) необходим для выработки 
в достаточном количестве спермато-
зоидов. А вот дефицит этого витами-
на вызывает анемию, расстройства 
кровеносной и иммунной систем 
организма. 

Группу витаминов Р образуют фла-
воноиды, в сочетании с аскорбиновой 
кислотой они снижают проницаемость 
и ломкость капилляров, активизиру-
ют окислительно-восстановительные 
процессы, применяются для лечения 
заболеваний печени, почек. 

В семенах шиповника содержится 
витамин E, важный для репродуктив-

ной функции, повышения защитных 
сил организма. Содержат плоды и 
витамин К, необходимый для усво-
ения кальция и взаимодействия его 
с витамином D. Витамин К играет 
важную роль в обменных процессах 
в костной и соединительной тканях, 
процессах свёртываемости крови, ну-
жен для оптимальной работы почек. 

В плодах много бета-каротина, из 
него в организме образуется витамин 
А, повышающий сопротивляемость к 
болезням. 

Микроэлементы представлены ка-
лием, кальцием, магнием, фосфором, 
железом, марганцем, цинком, медью. 
В состав плодов входят водораство-
римая клетчатка и пектины, способ-
ствующие выведению из кишечника 
вредных веществ и нормализующие 
деятельность желудочно-кишечного 
тракта, а также эфирное масло, ли-
копин. Органические кислоты пред-
ставлены яблочной и лимонной.

Настои шиповника полезны для 
профилактики никталопии – рас-
стройства сумеречного зрения.

Шиповник оличается высоким 
содержанием танинов, дубильных 
веществ (имеются в плодах, цветках 
и корнях растения), которые обла-
дают свойством вызывать частичное 
свёртывание белков, в результате чего 
на слизистой или коже образуется 
защитная пленка. Благодаря этому 
шиповник применяется при лечении 
ожогов, различных кожных заболе-
ваний. 

Напитки из шиповника облада-
ют антисептическим, противовос-
палительным, ранозаживляющим и 
кровоостанавливающим свойствами. 

Не все сорта шиповника оди-
наково богаты полезными 
веществами. В плане витаминов 
беднее шиповник собачий. Наи-
большими целебными свойства-
ми обладают шиповник корич-
ный, морщинистый и иглистый. 
Всего три их ягоды подарят 
вам суточную дозу витамина С. 
Другие сорта можно также 
применять для оздоровления, но 
придётся увеличивать количе-
ство растительного сырья.
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Настой 
лепестков 
хорошо 
тонизирует 
и освежает 
кожу.
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Как правильно заваривать Ш иповник – один из самых известных иммуномодуляторов. 
Поэтому настои и отвары, приготовленные из растения, при 
регулярном использовании дают хороший оздоровительный 

эффект. А ещё они помогают сбросить лишний вес. Свежие или высушенные 
плоды шиповника используют для лечения и профилактики многих забо-
леваний. Свежие ягоды можно есть сырыми или приготовить из них сок. 
Они должны быть плотными, блестящими. Настои, отвары, чаи готовят из 
сушёного шиповника. 

отвар шиповника
Для приготовления отвара не-

обходимо 20 г ягод залить стаканом 
воды. Довести до кипения и варить 
10 минут под крышкой. Затем дать 
отвару настояться сутки, процедить и 
принимать два раза в день по полста-
кана до еды. Хранят настой ши-
повника в холодильнике не 
дольше 2 дней. 

Отвар шипов-
ника популярен 
как желчегонное, 
лёгкое мочегон-
ное и противо-
склеротическое 
средство. Его 
применяют при 
язвенной болез-
ни желудка и две-
надцатиперстной 
кишки, гастрите с 
повышенной кислотно-
стью, заболеваниях почек и 
мочевого пузыря, малокровии, общем 
упадке сил, особенно при длительных 
изнуряющих болезнях, пневмонии, 
маточных кровотечениях, переломах 
костей. Отвар укрепляет стенки сосу-
дов, стимулирует выработку красных 
кровяных телец, улучшает аппетит, 
справдяется с простудами и вирусами.

отвар из кожицы шиповника
Кожица ягод шиповника безболез-

ненно дробит и ускоряет выход кам-
ней из почек, мочевого и желчного пу-
зырей, из желчных протоков печени. 

В сезон желательно насушить 
кожицу на зиму. Для этого плоды 

шиповника надо разрезать по-
полам, удалить семена и 

волоски, а потом вы-
сушить, разостлав 

тонким слоем на 
открытом возду-
хе. Необходимо 
защищать сырьё 
от прямых сол-
нечных лучей, 
дождя и насеко-

мых.
Чтобы приго-

товить отвар, 3 ст.л. 
кожицы залить стака-

ном кипятка, настоять. 
Пить в течение двух недель. 

На третью – уменьшить дозу наполо-
вину, выпить за день в 4-5 приёмов. 

При дроблении камней курс ле-
чения составляет 3 недели. Рекомен-
дуется повторять его каждый сезон. 
Отвар можно использовать и для 
профилактики образования новых 
камней.

масло шиповника

С осторожностью
Будьте внимательны с шиповни

ком при повышенной кислотности, 
язве, гастрите. Противопоказан он 
тем, у кого есть предрасположен-
ность к тромбофлебиту и тром-
бообразованию. Стоит ограни
чить приём в случаях некоторых 
болезней сердца, например, эн-
докардита. Нежелательно лечение 
шиповником для лиц, страдающих 
нарушениями деятельности си-
стемы кровообращения. 

Также существует особый ре
жим лечения для страдающих гипо-
тонической болезнью и повышен-
ным артериальным давлением. 
Для первых рекомендуется приём 
спиртовых настоев шиповника и 
противопоказан водный настой. 
Для вторых всё с точностью наобо
рот (т.е. человек с повышенным ар
териальным принимает водный на
стой, а спиртовой ему запрещён). 

Настой шиповника влияет на 
зубную эмаль, поэтому, выпив 
его, необходимо каждый раз про

поласкивать рот обычной водой.
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Из семян шиповника получают масло, кото-
рое применяется наружно при заболеваниях кожи, 
трещинах сосков у кормящих матерей, трофиче-
ских язвах голени. Масло семян шиповника по-
могает при лечении язвенного 
колита (используется в 
виде клизм), дермато-

зов, а также при ссадинах, пролежнях. 
Из мякоти плодов шиповника получают 
каротолин – маслянный экстракт каро-
тиноидов. Этот препарат применяют на-

ружно для лечения заболеваний кожи, 
слизистых оболочек, трофических 
язв.

Настой шиповника в термосе
3 ст. л. измельчённых плодов поместить в термос и залить крутым кипятком 

(40 г сухих плодов на 1 л кипятка) и настаивать в течение 8 часов. При таком 
способе приготовления витаминов в настое будет больше, чем при кипячении. 

Настой шиповника применяют как поливитаминное средство при гипо- и 
авитаминозе, при малокровии и общем истощении; велика польза шиповника 
при атеросклерозе, он находит применение и как средство, повышающее со-
противляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Чтобы похудеть, необходимо принимать настой шиповника по полстакана 
за 20 минут до еды.
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В К У С  Ж и З н и
С т и Л ь

– Если вы уделили внимание этой 
статье – скорее всего, за своей внеш-
ностью вы ухаживаете. Поэтому я не 
думаю, что вас придётся долго угова-
ривать на модные эксперименты. Мы 
подобрали лучшие причёски, которые 
идеально будут смотреться на взрослых 
женщинах, и вы по-прежнему будете 
ловить на себе восторженные взгляды.

Я предлагаю вашему вниманию 
омолаживающие стрижки каре и боб, 
они сейчас очень популярны – хит се-
зона 2017.

Наш консультант – 
стилист, 
победительница 
чемпионатов 
Европы и мира по 
парикмахерскому 
искусству, 
тренер и судья 
международного 
класса, директор 
«Театра причёсок» 
анастасия 
ЯтКОВа, г. Минск.

одним движением 

ножниц
10 лет
м и н у с

Ксения КраСота

Вам уже за 50, и вы 

считаете, что в таком 

возрасте сложно быть 

красивой? Ведущие 

стилисты планеты с 

этим ну никак не могли 

согласиться, поэтому они 

разработали программу, 

как выглядеть эффектно 

в пору «третьей 

молодости». И в числе 

главных рекомендаций – 

модная стильная причёска.

Главный момент 
в любой стрижке – 
это укладка волос! 

Варьируйте её под 
ваше настроение. 
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Боб. Не все дамы могут ощущать 
комфорт, когда на голове короткие пря-
ди, а не шикарная шевелюра, как в мо-
лодости. Поэтому решением проблемы 
в данном случае является стрижка боб. 

Вариантов этой стрижки много – 
удлинённый, градуированный, уко-
роченный, классический. Этот образ 
подчёркивает глаза, скрывает морщи-
ны шеи и подходит для любого типа 
внешности, выигрышно смотрится 
с любым цветом волос (но особенно 
великолепно подходит блондинкам). 

Кстати, чёлка в этой стрижке мо-
жет скорректировать круглое лицо, 
если её уложить на бок. 

Если волосы мягкие и густые, то 
придать объём на затылке можно при 
помощи многослойной стрижки. Гу-
стые жёсткие волосы боб позволяет 
«проредить» и получить интересную 
форму причёски.

Если у вас прямые волосы – зави-
вайте!  Укладка крупными локонами 
придаёт романтичность образу и ак-
туальна для вечерних и торжествен-
ных выходов.

Каре. Самый любимый и популярный выбор стрижки у дам. Замечу, пра-
вильный выбор: иногда каре прибавляет юным девушкам несколько лет, а вот 

дамам всегда позволяет выглядеть моложе!
Имеется много вариантов каре – классическое, асимметричное, градуи-

рованное, прямое, каре «шапочкой», каре «на ножке» и др. Так что каждая 
женщина сможет найти тот вариант, который лучше всего подчеркнёт 
достоинства её внешности, глаза, шею, форму лица.

Как и в стрижке боб, так и в каре вы можете сделать себе чёлку (она 
замаскирует морщины на лбу). Чёлка, состоящая из нескольких чётко обо-
значенных «пёрышек» или подстриженная по косой, делает лицо моложе. 

Для некоторых типов лица очень подходят кудри, они омолаживают, 
прибавляют женственности и некой игривости образу. 

А вот если каре сделать геометрически точным и симметричным, то образ 
получится строгим, но элегантным. 

«Серьёзность» стрижки можно смягчить косой чёлкой или лёгкой волной 
завивки по всей длине волос.

Смелое и стильное 
решение – косой 
пробор, который 
на зрелой даме 
смотрится очень 
эффектно и 
элегантно.

Пикси. Модная короткая стрижка, 
с которой дама будет смотреться стильно 
и слегка игриво, да к тому же – не забы-
ваем! – явственно моложе. Пикси больше 
подходит жизнерадостным, энергичным, 
худощавого телосложения женщинам с 
тонкими чертами лица. Конечно, есть и ис-
ключения. 

Длинные волосы скрывают некоторые 
черты лица, а вот короткая стрижка под-
черкнёт их изящество, притянет внимание к 
глазам, выделит ваши губы.  

Минимум укладки, только слегка взъе-
рошить волосы, используя при укладке мусс 
или гель, – и у вас потрясающий стильный 
образ! Но при этом важно помнить о макия-
же, соответствующей одежде.
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Каскад. Это вариант стрижки подойдёт дамам, которые в 50 лет всё-
таки решились оставить длинные волосы. Иллюзию объёмной причёски 
создают с помощью многоступенчатой стрижки, она также поможет визу-
ально удлинить лицо (и оно будет казаться худее). 

Эффект густоты волос лучше всего достигается профилированием кон-
чиков. Причёска почти не требует укладки и смотрится эффектно. 

Укладка концов волос наружу смягчит черты лица, а если сделать за-
вивку локонов, можно скорректировать овал лица, особенно если оно по 
форме круглое либо квадратное. 

Светлые тона волос омолаживают 
своих владелиц, однако идут они 
далеко не всем. Рекомендую сде-
лать мелирование или тонировку. 
Светлые блики в волосах отвлекут 

внимание от лица. 

Основные правила 
для взрослых женщин 

  Длину стрижки в большинстве 
случаев выбирайте среднюю.

  Чёлка красиво смотрится на всех 
обладательницах зрелого возраста.

  Седые волосы обязательно 
окрашивайте! Иначе портится весь 
эффект от вашей причёски.

  Не забывайте 
ухаживать за во-
лосами, делайте 
питательные и 
увлажняющие 
маски.

  Поменьше 
применяйте 
средств для 
укладки, 
исключение – 
лак для волос. 
Стайлинг же-
лателен, но 
в меру. 

Детали Не делайте начёсов, что так свойственно славян-
ским дамам. При желании можно слегка припод-
нять волосы с помощью фена и круглой расчёски.

Совет 
по закрашиванию седины:
выберите оттенок на 
12 тона светлее свое

го натурального цвета 
(слишком тёмные от

тенки добавляют 
возраст).
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Летом каждой женщине важно, чтобы её кожа выглядела нежной, гладкой и 
ухоженной. Однако самая популярная депиляция – воском – решает проблему 
лишь на некоторое время, к тому же болезненна. Подскажите, неужели нет 

других способов удаления нежелательных волосков с кожи, ведь наука стре-
мительно движется вперёд?

Наталья еГОРОВа, г. Сморгонь

К сожалению, безболезненного и полного из-
бавления от нежелательных волосков пока не 
гарантирует ни один метод. Возможно, решить 

проблему вам помогут такие виды услуг, как лазерная, 
фото- или электроэпиляция. В отличие от депиляции, 
названные процедуры воздействуют на волоски и на их 
корневую часть (фолликул). 

Есть ли безболезненные способы эпиляции?

Электроэпиляция: с помощью 
специальной иголочки в волосок по-
даётся электрический заряд, он дохо-
дит до луковицы, и она разрушается. 

Плюсы. С помощью этого 
метода можно удалять воло-
сы любого цвета и структу-
ры на коже любого оттенка.

Минусы. Процедура занима-
ет довольно много времени. 
Кроме того, ток повреждает 
зачастую и кожу вокруг, есть 

риск инфицирования. Поэтому очень 
важно следить за тем, чтобы мастер 
использовал одноразовые иглы и ра-
ботал в перчатках.

лазерная эпиляция: на участок 
кожи с волосками с помощью специ-
альной насадки направляют луч лазера, 
который обладает особыми свойствами 
и воздействует на пигмент – меланин. 
Воздействие идёт с небольшими пере-
рывами, чтобы не перегревать кожу. 

Плюсы. Процедура практи-
чески безболезненна. Кожа 
при лазерной обработке не 
повреждается, риск инфици-

рования или возникновения рубцов 
практически исключён.

Минусы. Так как основная 
цель лазера – пигмент ме-
ланин, необходима хорошая 
контрастность кожи и воло-

сков. Лазер не подходит тем, у кого 
волосы светлее кожи. 

Вопрос – 
ответ

метод фотоэпиляции: мишенью 
светового луча является сам волося-
ной фолликул, а точнее – его рост-
ковая часть. Врач обрабатывает этот 
участок специальным гелем, а затем 
направляет на кожу импульсный свет. 

Плюсы. Процедура практи-
чески безболезненна. Метод 
подходит даже тем, у кого 
кожа и волосы не сильно кон-

трастируют. Фотоэпиляция удаляет и 
пушковые, и жёсткие волоски любого 
цвета. 

Минусы. Не подходит тем, у 
кого смуглая кожа, а волоски 
светлые или седые.
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Надае аб’ём, выпроствае 
“непаслухмяныя” кучары, 
завівае локаны, ну і, вядома ж, 
высушвае валасы… Ён надзейны 
сябра кожнай жанчыны. 
Здагадаліся, пра што гаворка? 
Так, гэта ўсё фен. 

С м а К  Ж ы Ц Ц Я
С а Ло н  п р ы га Жо С Ц і

П ерш чым адправіцца да 
касы магазіна з пакуп-
кай, уважліва вывучаем 

тэхнічныя характарыстыкі выбранага 
вамі фена. Звяртаем увагу на:

магутнасць. Пажадана, каб яна бы-
ла каля 1800–2000 Вт. Занадта слабы 
прыбор не забяспечыць хуткай укладкі, 
а празмерна моцны струмень паветра 
можа перасушыць і папсаваць валасы.

Вага. Якасны фен не павінен быць 
занадта маленькім (за выключэннем 
дарожных мадэляў). Асноўную масу 
прыбора займае рухавік, а калі фен 
лёгкі, то відавочна, што маторчык вы-
раблены з няякаснага металу і хутка 
сапсуецца. Але не варта выбіраць і 
вельмі цяжкія мадэлі: іх будзе няз-
ручна трымаць у руцэ.

матэрыял. Ад яго ў вялікай сту-
пе ні залежыць, колькі гадоў (у гор-
шым выпадку месяцаў) “пражыве” 
но вая прылада. Аптымальны вары-
янт – тэрмаўстойлівы пластык з аба-
ронай ад удараў. На ім могуць быць 
металічныя накладкі. Вось тут будзь-
це ўважлівымі! Праверце, каб гэтыя 
накладкі не размяшчаліся каля на-
гравальных элементаў электрапры-
бора – у адваротным выпадку можна 
атрымаць апёкі пры карыстанні.

даўжыня электрапроваду. З ка - 
роткім шнуром валасы сушыць няз-
ручна, да таго ж ён “прывязвае” вас 
да ра зеткі. Пажадана, каб даўжыня 
электрапроваду была не менш за 
1,5 мет ры. Звяртайце ўвагу на месца 
злучэння электрапроваду з корпусам 

ФеНаменальны
выбар

хрысціна хіЛьКо

Сёння цырульнік 
алег НаВіНСКі 
падкажа нам, як 
выбраць надзейны 
электрапрыбор і як 
ўмела карыстацца 
ім без шкоды для 
валасоў.
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фена: электрапровад павінен быць 
умацаваны надзейна.

гук. Не саромейцеся, прасіце 
прадаўца-кансультанта пры пра-
верцы фена даць вам патрымаць 
яго ўключаным у электраразетку. 
Панаціскайце кнопачкі ды паслухай-
це, якую “мелодыю” выдае прыбор. 
Калі ён гудзе з “пералівамі” (гук раз-
пораз то ўзмацняецца, то сцішваецца), 
гэта можа сведчыць аб пэўных збоях 
у працы электраматора. Якасная ма-
дэль выдае раўнамерны, плаўны, не- 
раздражняючы гук.

Форма. На паліцах нашых крамаў 
у асноўным ляжаць два тыпы фенаў: 
цыліндрычны і «пісталет». Апошнім 
звычайна карыстаюцца ў салонах і 
цырульнях, паколькі спецыфічная 
форма дазваляе майстру накіроўваць 
струмень гарачага паветра на пэўныя 
локаны. 

Аднак такія маніпуляцыі складана 
рабіць самастойна, бо выварочваць 
руку ў патрэбным кірунку не заўсёды 
зручна. У дадатак фены ў выгля-
дзе пісталета маюць значную вагу, 
да таго ж яны і нятанныя. Таму для 
асабістага карыстання лепш набыць 
цыліндрычную “сушылку”.

змена тэмпературных рэ жы
маў. Пераход з гарачага паветра на 
халоднае дае магчымасць не толькі 
падсушыць валасы, але і якасна за-
мацаваць вынік догляду за валасамі. 
Два хуткасных і тры тэмпературных 
рэжымы – аптымальны “набор”, які 
вам спатрэбіцца пры карыстанні фе-
нам у хатніх умовах. 

Вядома, ёсць прафесійныя фены і 
з 6-цю тэмпературнымі рэжымамі 
і рознымі хуткасцямі. Але, шчы-
ра кажу, яны патрэбныя найперш 
майстру-цырульніку.

дадатковыя функцыі. Сэнсар-
ная сістэма аўтаматычнага адклю-
чэння, азонавая лямпа, іанізатар 
паветра… Гэта больш “замануха” для 
пакупнікоў. Наяўнасць усяго гэтага 
зусім не абавязковая і ніякім чынам 
не ўплывае на асноўную функцыю 
фена. Канешне, усё залежыць ад таго, 
для якіх мэт вы набываеце электра-
прыбор (толькі для сушкі валасоў, 
або вам хочацца, каб усё было “па 
апошняму слову тэхнікі”), колькі вы 
гатовыя заплаціць за свой фен, бо 
зразумела ж, што розныя навароты 
цягнуць за сабой і большы кошт. 

Як правільна карыстацца фенам

Н е сушыце вельмі мокрыя 
валасы! Пасля мыцця 
захініце іх у ручнік, няхай 

ён забярэ лішнюю вільгаць. Потым 
пару хвілін падсушыце рукамі на па-
ветры і толькі тады ўключайце фен.

Старайцеся не карыстацца фе-
нам штодзень, усё ж такі працяглае 
тэрмічнае ўздзеянне валасам не на 
карысць. 

Трымайце фен на адлегласці 10–
30 см ад галавы. Накіроўвайце стру-
мень паветра зверху ўніз.

Пасля завяршэння працэду-
ры змажце кончыкі валасоў кро-
пелькай какосавага, касторавага ці 
аліўкавага алею. Гэтыя алеі выдатна 
ўвільгатняюць і сілкуюць валасы, вяр-
таюць ім бляск і прыгажосць.

Калі ў вас афарбаваныя, тонкія 
і аслабленыя валасы, не ўключайце 
фен на максімум, падбярыце сярэдні 
тэмпературны рэжым. І абавязко-
ва спырсніце локаны спецыяльным 
тэрмаахоўным спрэем! 

Што варта ведаць пра насадкі для фена?

Д ля ідэальна гладкай ўк ладкі, як і для вы-
проствання кучараў, выбі райце вышэй-
шую тэмпературу і прыкруціце да фена 

насадку-канцэнтратар. Яна не дае паветру рас-
сейвацца, накіроўвае яго на канкрэтную пасму. Такая 
насадка таксама не распушыць валасы і не дазволіць 
асобным локанам тырчаць у розныя бакі.

Больш складаная ў выкарыстанні насадка-дыфузар. Акурат-
ныя і прыгожыя кучары пры дапамозе дыфузара стварыць цяжка, 
тут патрэбныя майстэртва і практыка. Але яна дазваляе паскорыць 
сушку валасоў, разам з тым абараняючы іх ад пашкоджвання магут-

ным патокам паветра: за кошт шматлікіх адтулін дыфузатар рассейвае 
струмень, робячы яго больш мяккім і бяспечным.

Упэўнены, вы не раз бачылі стайлер – прыбор 
з рознымі насадкамі, асноўнай з якіх лічыцца шчотка. 

Менавіта дзякуючы ёй можна адначасова і высушыць, і 
выцягнуць пасмы. 

П ры пакупцы звяртайце таксама ўвагу на фірмувытворцу, 
асабліва калі хочаце, каб ваш электрапрыбор служыў бездакорна 
і працяглы час. Пажадана, каб гэтая кампанія рабіла выключна 

электратавары. Наколькі вядомая выбраная вамі марка, якія водгукі аб ёй 
спажыўцоў? Танны кітайскі тавар з сучаснымі наваротамі, але незнаёмай 
фірмы звычайна хутка псуецца (праз тыдзеньдругі пасля заканчэння га
рантыйнага тэрміну), і атрымліваецца, што немаленькія грошы наўпрост 
выкінутыя на вецер.В

аж
на
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С м а К  Ж ы Ц Ц Я
С т ы Л ь

ганна КУраК

За д а ч а  №1: Ачысціцья шчэ сто гадоў таму жанчыны не ведалі тых праблем са скурай, ад 
якіх сёння пакутуем мы. Раней для таго, каб твар стаў чыстым і 
свежым, дастаткова было ўмыцца звычайнай вадой. Але нельга 

забываць, што напачатку XX стагоддзя амаль не існавала машын, заводаў 
і дэкаратыўнай касметыкі. А гэта значыць, агрэсіўнае ўздзеянне знешняга 
асяроддзя было мінімальным. 

Цяпер, калі ўсё змянілася, штодзённы бьюці-рытуал (раніцай ці ўвечары) 
сучаснай жанчыны павінен пачынацца з ачышчэння скуры. Калі на твары 
ёсць макіяж, яго неабходна прыбраць з дапамогай касметычнага ма-
лачка, гідрафільнага масла ці міцэлярнай вады. 

Выбiраем касметыку 
з  р о з у м а м
Ш п а р га л к а  д л я  т ы х ,  к а м у  н а д а к у ч ы л а 
выдаткоўваць грошы на неэфектыўныя сродкі.

алеся тРЭзКОВа, 
фізіёлаг-
касметолаг.

Працуе ў 
касметалогіі 
з 2005 года. 

Эксперт кампаніі 
“Беліта”, выкладчык 

курсаў “Касметык-
эстэтыст”. Некалькіх гадоў 
вяла на тэлебачанні рубрыку 
“Парады касметолага”. 

Наш эксперт
:
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гідрафільнае масла прыйш-
ло да нас з Азіі. Ад звычайных масел 
гідрафільнае адрозніваецца тым, што 
з лёгкасцю змываецца вадой. Яго 
наносяць на сухую (не вільготную!) 
скуру твару і нават на павейкі, а пас-
ля прыбіраюць з дапамогай вады 
рукамі ці спонжамі і сурвэткамі. 
Пры гэтым ніякай ліпкасці пасля 
гідрафільнага масла вы не адчуеце. 
Але для штодзённага карыстання яно 
не падыходзіць, паколькі аказвае на 
скуру камедагенны эфект. 

двухфазныя сродкі 
д л я  з н я ц ц я  м а к і я ж у 
ўтрымліваюць у сабе дзве 
тэкстуры: масляную і водную. 
Яны змешваюцца акурат пе-
рад нанясеннем на твар. Двух-
фазныя прадукты лічацца 
самымі эфектыўнымі для 
зняцця макіяжу. Паколькі 
дзейнічаюць з двайной сілай: 
раствараюць кампаненты на 
аснове вады і тлушчаў.

малачко ідэальна па-
дыдзе для жанчын 40+. Яно 
мае крэмавую структуру. 
Гэта дазваляе мякка рас-
тварыць рэшткі касметыкі, 
не расцягваючы скуры, 
якая ўжо пачала губляць 
прыродную эластычнасць. 
Яшчэ адзін плюс малачка – 
яно не ўтрымлівае пад-
сушваючых кампанентаў, 
таму не будзе выцягваць 
ваду з пораў.

У чым розніца паміж гэтымі прадуктамі? 

гелі і пенкі робяць з нафтаперапрацаваных 
кампанентаў. У дачыненні да скуры твару яны досыць 
агрэсіўныя, таму выкарыстоўваць часта гэтыя сродкі 
для ўмывання не варта. Іх мыльная аснова парушае 
гідраліпідную мантыю скуры. З гэтай прычыны вам і 
здаецца, што яна стала ідэальна гладкай, быццам вы 
адмылі яе літаральна да скрыпу. Але чым больш вы 
мыліце свой тварык, тым больш ён будзе выпрацоўваць 
скурнага тлушчу. 

Лепш за ўсё карыстацца гелем ці пенкай 2-3 разы 
на тыдзень, у астатнія дні – проста ўмывацца вадой.  

Аднак, выбіраючы гэты прадукт, майце 
на ўвазе – яго абавязкова трэба змываць 
звычайнай вадой! Праўда, многія вытворцы 
сцвярджаюць, што гэта рабіць неабавязкова. 
Калі ж вы пакінеце міцэлярную ваду на тва-
ры, то ёсць верагоднасць, што яна ўступіць у 
хімічную рэакцыю з крэмам, які вы будзеце 
наносіць пасля. Увогуле, пакідаць на твары 
любы сродак для ачышчэння скуры нельга.

 

міцэлярная 
вада стала папулярнай 

зусім нядаўна. У яе састаў увахо-
дзяць мікраскапічныя часцінкі, якія 

дзейнічаюць як адсарбент – прыцяг-
ваюць да сябе касметыку, пыл, скурны 
тлучш і інш. Міцэлярную ваду цэняць 

за яе далікатнасць: яна не парушае 
натуральны pH скуры, таму ёй 

можна карыстацца кож-
ны дзень.
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Рэальная гісторыя

Н екалькі месяцаў таму 
інтэрнэт ускалыхнула 
гісторыя бьюці-блогера, 

якая на паўгода адмовілася ад кас-
метычных сродкаў для ўмывання. 
Mollsballsss (нікнэйм дзяўчыны ў 
сеціве) на працягу шасці месяцаў 
змывала макіяж міцэлярнай ва-
дой, а ўмывалася звычайнай ха-
ладнаватай вадой з-пад крана. У 
выніку скура яе твару, якую раней 
характарызавалі як праблемная, 
істотна змянілася і стала нармаль-
най: знікла запаленне, прапала су-
хасць, нармалізаваўся гідраліпідны 
баланс.  

Т аму, калі вы не мо-
жаце знайсці такі 
касметычны сро-

дак для ўмывання, які б станоўча 
ўплываў на вашу скуру, паспра-
буйце адмовіцца на некаторы час 
ўвогуле ад усялякай касметыкі. 
Магчыма, падыход Mollsballsss 
варты пераймання. 
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За д а ч ы  №2 і №3: Увільгатніць і абараніць

С кура чалавека на 80% складаецца з вады, асноўная част-
ка якой знаходзіцца ў дэрме (унутраным слоі). Знешні 
слой – эпідэрміс – утрымлівае значна менш вады, таму 

яго пастаянна неабходна падпітваць звонку. Калі гэтага не рабіць, 
то скура будзе губляць эластычнасць у некалькі разоў хутчэй. А гэта 
значыць – прывітанне, маршчыны ў вялікай колькасьці! 

Не састарыцца твару заўчасна дапаможа ўвільгат-
няючы крэм. Такім чынам, увільготненая ску-
ра – абароненая. 

Але як не памыліцца у выбары самага важнага пра-
дукту? Найперш варта звярнуць пільную ўвагу на яго 
састаў. Любы крэм складаецца з асновы (вада+тлушч), 
эмульгатараў, якія змешваюць ваду і тлушч паміж сабой, 
актыўных кампанентаў і кансервантаў. Прычым наяўнасць у кас-
метыцы эмульгатараў і кансервантаў не павінна вас трывожыць – 
без іх аніводны бьюці-прадукт немагчымы.

Давайце разгледзім больш падрабязна самыя супярэчлівыя кампаненты крэмаў. 

гліцэрын – адзін з самых танных і 
даступных сродкаў для ўвільгатнення 
скуры. Працуе выдатна: здольны 
ўтрымліваць у скуры вільгаць за 
кошт таго, што стварае на ёй нябач-
ную плеўку. Але трэба ўлічваць адзін 
маленькі нюанс. Карысным гліцэрын 
бывае не заўсёды. Калі вільготнасць 
паветра ніжэй за 45%, ён пачынае 
высушваць скуру, выцягваючы з яе 
ваду. Таму летам і ў памяшканнях з 
кандыцыянерамі крэмы на аснове 
гліцэрыну лепш не выкарыстоўваць. 

гіалуронавая кіслата. Вытворцы 
касметыкі імкнуцца ўключыць яе ў 
састаў ледзь не кожнага прадукту. Рэч 
ў тым, што адна малекула гіалурону 
здольная прыцягваць і ўтрымліваць 
да 1000 малекул вады, што само па 
сабе робіць яе цудоўным сродкам 
увільгатнення. Толькі не трэба наіўна 
лічыць, што чым больш гіалуронавай 
кіслаты ў прадукце, тым лепшы будзе 
вынік. Аптымальная канцэнтрацыя 
гіалурону ў касметычным прадукце – 
0,5%. 

сіліконы. Многія вядомыя 
касметолагі вядуць актыўную бараць-
бу супраць гэтага кампаненту ў кас-
метыцы. Паколькі ніякай карысці для 
скуры ён не прыносіць: не ўвільгатняе, 
не сілкуе і не абараняе. Але менавіта 
сіліконы даюць адчуванне ідэальна 
гладкай і прыемнай на вобмацак ску-
ры. Гэта штучны эфект, які з’яўляецца 
толькі тады, калі крэм з сіліконамі 
знаходзіцца на твары. Вы яго змы-
ваеце – і скура вяртаецца ў свой звы-
чайны неідэальны, але, з прыроднага 
пункту гледжання, нармальны стан.  

Сёння больш за 75% усіх бьюці-
сродкаў утрымліваюць у сабе сіліконы. 
У саставе прадукту іх лёгка распаз-
наць па назве, якая заканчваецца 
на -methicone, -silicone, -xane. 
Абыходзіць сіліконы бокам ці не маро-
чыць сабе галавы і купляць касметыку 
з імі – выбар за вамі. Навуковага до-
казу, што яны шкодныя, сёння няма.  

спірты. Надпіс alcohol у cаставе крэму пужае многіх. Маўляў, спірт 
– ён і ў Афрыцы спірт. Скуру толькі высушыць можа. Аднак сапраўды 
шкодным для скуры будзе толькі этылавы спірт (Ethanol, Ethyl alcohol). 
Але ён рэдка сустракаецца ў саставе касметычных сродкаў. 

Затое спірты з раслін (Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Cetearyl 
alcohol) – даволі распаўсюджаная з’ява ў сучаснай бьюці-індустрыі. Іх 
выкарыстоўваюць у якасці натуральных кансервантаў, што дае магчымасць 
прадуктам доўга захоўвацца і не псавацца. 

Выбіраючы крэм, ары
ентуйцеся на сезон. Цёплы – 
купляйце лёгкія па тэкстуры 

эмульсіі і флюіды, яны змяшчаюць 
меньш кампанентаў і не будуць 

перагружаць скуру. На вуліцы 
холад? Падбірайце прадукты, 

багатыя на пажыўныя кам
паненты.  
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Іншыя сродкі па догляду за скурай

Тонікі і ласьёны працуюць на аднаўленне pH скуры пасля ўмывання. 
Праўда, з гэтай задачай “на ўра” справіцца і звычайны зялёны чай ці розныя 
адвары траў (напрыклад, мяты ці рамонку). Да таго ж па саставу яны цалкам 
натуральныя, зусім не ўтрымліваюць кансервантаў.

Крэмавыя маскі з эфектам увільгатнення ідэальна падыдуць для 
дамашніх спа-працэдур. Пасля “цяжкага” макіяжу яны вернуць скуры ўсе не-
абходныя пажыўныя кампаненты. 

А вось ад славутых масакплёнак лепш адмовіцца. Іх робяць з хімічнага 
рэчыва, якое вельмі падобнае па саставу да клею ПВА. Яно не можа пачысціць 
поры твару (адзінае выйсце – прафесіянальная чыстка ў касметолага). Затое 
пасля такога агрэсіўнага ўздеяння на скуру вы дакладна атрымаеце зваротную 
рэакцыю ў выглядзе прышчоў, сухасці і павышанага тлушчавыдзялення. 

Тэрмальная вада 
і акваспрэі вырату-
юць вашую скуру ад 
стрэсу на працягу дня. 
Як толькі адчуваеце, 
што яна пачынае сцяг-
вацца ад сухасці, а да 
вячэрняга ўмывання 
яшчэ далёка – смела 
апырсквайце твар тэр-
мальнай вадой!

анкета чытача
Дарагія сябры! 

Няўхільна завяршаецца 
пара летніх адпачынкаў, 
і калектыў часопіса “Але-

ся” ўжо абдумвае планы на новы 
творчы сезон. У сувязі з гэтым нам 
вельмі цікава пазнаёміцца бліжэй 
са сваімі чытачамі, а таксама даве-
дацца пра вашы меркванні наконт 
нашага выдання. 

Мы хочам зрабіць часопіс “Але-
ся” максімальна цікавым і карыс-
ным для вас!

Адкажыце, калі ласка, на нека-
торыя нашы пытанні:

1.  як даўно вы сябруеце з 
часопісам “алеся”?

2.  Колькі вам гадоў?

3.  Хто вы па прафесіі?

4.  ваша сямейне становішча?

5.  Чым займаецеся ў вольны 
час? Ці ёсць у вас хобі, якое? 

6.  якая рубрыка “алесі” най-
больш вас цікавіць?

7.  артыкулаў па якой тэматы-
цы вы хацелі б бачыць больш 
у нашым часопісе?

8.  Інтэрв’ю з кім з вядомых 
людзей вам было б цікава па-
чытаць на старонках “алесі”?

Самых актыўных 
удзельнікаў 

анкетавання 
чакае падзяка 
ад рэдакцыі – 

беларускія кнігі.
Анкеты з адказамі 

дасылайце на адрас :

 ”Выдавецкі дом 
“звязда”, часопіс “алеся” 
вул. б. хмяльніцкага, 10а, 

мінск, 220013.

На канверце 
пазначце “Анкета”.
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В К У С  Ж и З н и
К ра С о та

Зарядка балерин
Утренняя гимнастика с 

элементами хореографи-
ческих движений наиболее 

эффективна для сохранения 
красоты и молодости. Она 

помогает мышцам войти 
в тонус, способствует 

отличному настроению и 
держит вас в прекрасной 

физической форме. 

Балерин всегда отличает лёгкая походка, крепкая спина, горделивая 
посадка головы, стремительность движений. Замечено, что артистки 
балета, несмотря на изнурительный труд в молодости, живут долго и 

в преклонном возрасте сохраняют бодрость тела и ясность мыслей, потому 
что утренняя гимнастика с элементами классического балетного тренажа 
способствует балансу физического состояния и настроения. 

Делать «зарядку балерин» нужно не менее 30 минут и в спокойном ритме. 
Конечно, время можно сократить, но помните: через 5 минут физической на-
грузки разогревается только кожа, через 10 – подкожная клетчатка, через 20 – 
мышцы, и только через полчаса организм полностью готов к деятельности.  

Все предлагаемые здесь упражнения можно чередовать, обращаясь к каж-
дому по нескольку раз. Включите любимую (желательно мелодичную) музы-
ку... и начинайте!
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Зарядка балерин
3 соедините 1е и 2е упраж

нения. Позже, не теряя осанки, 
медленно отводите поочередно ноги 
в сторону, перенося центр тяжести на 
опорную ногу. 

4 медленно поднимай
тесь на высокие полу

пальцы (не забывайте про 
спину). Пятки вместе, носки 
максимально разведены в сторо-
ны. Это упражнение укрепляет 
ахиллово сухожилие, икронож-
ные, ягодичные и бедренные 
мышцы, развивает свод ступни, 
борется с плоскостопием. Уже 
через неделю вы почувствуете, 
как легко ходить на каблуках, 
что уменьшились отёки, не ноют 
к вечеру ступни ног. Кстати, это 
упражнение, повторяемое изо 
дня в день, – отличная 
профилактика вари-
козного расши-
рения вен. 

1 Упражнение для головы и шеи. 
Вытяните шею, почувствуйте всю 

её длинную линию. Сокращая поо-
чередно мышцы правой и левой по-
ловины шеи, поворачивайте голову 
влево и вправо. Лицо приподнято, 
мышцы шеи и груди приятно напря-
жены. Глаза следуют по направлению 
движения головы. 

2 Работа над спиной. Прямая осан-
ка – главный закон выполнения упраж-

нений. Исходное положение – лицом к опоре. 
Держась за спинку стула или перекладину шведской стенки на 
уровне груди, разверните и опустите плечи, втяните ягодицы и 
живот. Ощутите позвоночник как свою опору, стержень. Постарайтесь 
почувствовать прямоугольник, расположенный в одной плоскости, 
углами которого являются плечи и бедренные кости. Правильность 
положения спины проверить легко – отпустите опору и приподнимите 
одну ногу. При правильной посадке спины вы не потеряете равновесия. 

Основной принцип «заряд-
ки балерин» – работа всех 
групп мышц головы, спины, 

ног. Плавность основных движений 
словно пробуждает организм, все-
ляя силы, разгоняя кровь. Если ваша 
цель  – снижение веса, вы можете 
добавить необходимые упражнения 
или дополнить свой комплекс некото-
рыми элементами балетной зарядки. 

5 приседание. В балете это 
движение называется «плие». 

Исходное положение то же: лицом 
к опоре. Центр тяжести тела распре-
деляется равномерно на обе ноги. 
Пятки вместе, носки врозь. Колено 
направлено на носки. Недопустимо 
заваливаться на внешние или вну-
тренние части стопы. Приседание и 
выпрямление происходит равномер-
но, без рывков. Медленно достигнув 
предельной точки внизу, нельзя за-
держиваться в этой позе. Приседание 
и подъём – единое плавное (канти-
ленное) движение. Непрерывность 
и мягкость движений делают мышцы 
эластичными, спокойный ритм не 
сбивает дыхания. 

6 Наклоны корпуса. Стоя ли-
цом к опоре, медленно наклонить 

корпус вправо. Левую руку мягким 
полукругом поднимаете над головой, 
повернутой направо. Правое плечо не 
опускается вниз, левое – не поднима-
ется вверх. Наклонив корпус до край-
ней точки, в том же медленном темпе 
вернуться в исходное положение. 

7 подъёмы ног. Ногу выбрасы-
ваете толчком на высоту, вам до-

ступную. Прямой корпус и крепкая 
спина не делают никаких непроиз-
вольных содроганий. 

Делать «зарядку 
балерин» 

нужно 
не менее 

30 минут и 
в спокойном 

ритме. 
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Ж анЧыны-Легенды

Ніводзін жаночы лёс не абудзіў столькі хваляванняў 
і суперажыванняў, нікому іншаму з жанок не прысвяцілі 
старажытныя рускія летапісцы столькі радкоў у сваіх 
летапісаннях, як полацкай князёўне-прыгажуні Рагнедзе. 
Знатнае паходжанне, высакароднасць і багацце бацькоў, 
яркая знешнасць, жыццялюбства і адукаванасць – усё, 
здавалася, абяцала ёй любоў, поспех і шчасце. Але гэтыя 
спадзяванні абрынуліся раптоўна, у вокамгненне. Уцягне-
ная ў вір бурных падзей, князёўна Рагнеда стала ахвярай 
непрымірымага палітычнага сутыкнення і мужчынскай 
неатоленай прагнасці да славы і ўлады. 

Забыл, во мне чья льётся кровь? 
Забыл ты, кем убит родитель?..

Ты, ты, тиран, его сразил! 
Горя преступною любовью,

Ты жениха меня лишил 
и братнею облился кровью.

Испепелив мой край родной, 
рекою кровь пролил в нём всюду,

И Полоцк, дивный красотой, 
ты обратил развалин в груду.

К. Рылеев “Думы. Рогнеда”

Рагнеда

* * *
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П олацкі князь Рагвалод, 
бацька Рагнеды, быў ад-
ным з самых уплывовых 

князёў Старажытнай Русі. Летапісцы 
паведамляюць, што ён «крепко 
держащю і валодаетю і княжащю 
Полотеска землю». Старажытнае 
гарадзішча Полацка раскінулася 
на крутым узвышшы ў старыцы 
віражлівай рачулкі Палаты, недалёка 
ад упадзення яе ў Заходнюю Дзвіну. 
Па полацкай зямлі часткова праходзіў 
вялікі гандлёвы шлях “З варагаў у 
грэкі” – самая важная старажытная 
водная артэрыя, жыццёва неабходная 
для сувязі як для паўночна-заходніх, 
так і для паўднёвых абласцей Ста-
ражытнай Русі (скандынаўскія куп-
цы яшчэ называлі яго «Усходні 
шлях»).

Пасля смерці вялікага кіеўскага 
князя Святаслава Ігаравіча сыны яго 
распачалі барацьбу за ўплывовасць 
і ўладу. Яраполк ў 975 годзе забіў 
свайго брата Алега і рушыў паходам 
на Ноўгарад: відавочна, што ён хацеў 
княжыць аднаасобна. Уладзіміру 
ў той час споўнілася ўсяго 12 гадоў, 
юнага княжыча схавалі «за морам», 
у цяперашняй Швецыі. Калі ён 
вярнуўся ў Ноўгарад, то зразумела, 
чакалася новая бітва.

Яраполк і Уладзімір шукалі саюз 
з полацкім князем Рагвалодам. Але 
не толькі палітычныя і эканамічныя 
меркаванні былі таму прычынай – 
абодва жадалі ўзяць за жонку дачку 
полацкага князя, юную Рагнеду, аб 
прыгажосці якой ужо хадзілі чуткі. 
Першым сваіх паслоў-сватоў да 
Рагвалода адправіў Яраполк. Паслы 
з Ноўгарада ад Уладзіміра прыйшлі ў 
Полацк услед за кіеўскімі, “з добрым 
намерам і багатымі дарамі”. Па 
апісанні летапісца, князёўна Рагнеда, 
якая ўжо пагадзілася стаць жонкай 
Яраполка, ганарліва адказала сватам 
князя Уладзіміра: “Не хачу разуваць 
рабычыча ...”. У тыя часы, згодна са 
старажытным вясельным абрадам, 
нявеста павінна была зняць абутак 
з нагі свайго будучага мужа ў знак 
пакорлівасці і адданасці яму. Маці 
ж Уладзіміра служыла ключніцай у 
вялікай княгіні Вольгі. Аднак Малуша 
была рабыняй не па нараджэнні, а ў 
сілу лёсу – юную дачку драўлянскага 
князя Мала (землі украінскага 
Палесся) кіеўская дружына захапіла 
ў палон наложніцай падчас ваеннага 
паходу, “прыводзячы да пакорлівасці 
паўстаўшых драўлян”.

М оцна ўгневаўся і 
абурыўся такім ад-
казам малады, га-

рачы князь Уладзімір! Але яшчэ 
больш – яго дзядзька і настаўнік Да-
брыня, родны брат той самай Малу-
шы, якую Рагнеда назвала “рабыняй”. 
Дабрыня разважыў, што гэты адказ 
быў дадзены не без уплыву бацькі. А 
гэта значыць, што ў барацьбе паміж 
Кіевам і Ноўгарадам полацкая дру-
жына падтрымае будучага зяця – 
Яраполка. Магчыма, калі б усё даты-
чылася толькі помсты за асабістую 
абразу, падзеі не развіваліся б такім 

чынам. Але ж не дапусціць ваенна-
га саюза Яраполка і Рагвалода было 
справай дзяржаўнай важнасці.

Таму наўгародскае войска адразу 
рушыла на полацкія землі, паклікаўшы 
да сябе на падмогу вяцічаў, варагаў, 
чудзь і іншых воінаў Паўночнай Русі. 
Рагвалод быў разгромлены ў бітве 
на адкрытым полі і паспяшаўся у 
крэпасць Полацка. Пасля непрацяглай 
аблогі горад быў узяты, а княжацкая 
сям’я захопленая ў палон. Рагвалод з 
двума сынамі былі прылюдна забітыя, 
а Рагнеду супраць яе волі Уладзімір 
узяў у жонкі. Полацкія храбрыя ваяры 
ўзмацнілі наўгародскую дружыну.

Летам 978 года Уладзімір захапіў 
Кіеў, Яраполк схаваўся ў мястэчку 
Родня. Толькі праз два гады аблогі 
голад прымусіў Яраполка здацца на 
літасць брата, аднак ваяры яго тут 
жа забілі. Уладзімір стаў адзіным 
князем усіх старажытнарускіх земляў. 
А Рагнеда – яго першай «вадзімай» 
(гэта значыць, законнай) жонкай, 
яна атрымала тытул вялікай кіеўскай 
княгіні. Полацкія землі Рагвалода 
князь Уладзімір далучыў да сваіх. 
Вялікі шлях “З варагаў у грэкі” цяпер 
цалкам належаў яму – багаты пасаг 
узяў за Рагнедай!

Мініятуры Радзівілаўскага летапісу (ХІІІ ст.): «Помсцячы за спалены Полацак і смерць бацькоў, 
Рагнеда спрабуе забіць Уладзімера. Юны Ізяслаў устае на абарону маці».
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Неўзабаве Рагнеда нарадзіла сы-
на-першынца Ізяслава. Зняважаная, 
але па-ранейшаму напакорлівая 
дачка Рагвалода жыла адзінока ў 
княжацкім цераме на рацэ Лыбедзі 
пад Кіевам. Яна была першай, ад-
нак не адзінай жонкай Уладзіміра. 
Загубіўшы брата Яраполка, Уладзімір 
тут жа зрабіў яго жонку-грачан-
ку сваёй наложніцай. Ізяслаў быў 
яшчэ немаўляткам, калі ад грачанкі 
нарадзіўся другі сын Уладзіміра – 
Святаполк (той самы “Святаполк Ака-
янны”, па загаду якога будуць забітыя 
ягоныя браты, першыя рускія святыя 
пакутнікі – князі Барыс і Глеб). 

я к апавядае Лаўрэнцьеўскі 
летапіс, пасля таго, як 
Уладзімір стаў уладаром 

старажытнарускіх земляў, вялікім 
кіеўскім князем, у яго з’явілася шмат 
жонак і наложніц (кажуць, некалькі 
сотняў). “Ненасытны быў у блудзе, 
прыводзячы да сябе замужніх жонак 
і дзяўчат растляваючы”, – з асуджэн-
нем пісаў пра Уладзіміра летапісец. 
“Усякая пекная жанчына і дзеўчына 
баялася яго сладастраснага юрлівага 
позірку”, – даводзіў рускі гісто-
рык Карамзін у сваіх гістарычных 
нарысах. 

Княгіню ж мог пакараць толькі сам 
князь. Уладзімір зага даў Рагнедзе 
надзець вясельны княжацкі ўбор і 
чакаць яго. Калі ж ён з дружыннікамі 
зноў увайшоў у пакоі, яго сустрэў 
сын Ізяслаў. Стаўшы з мячом на 
абарону маці, ён бясстрашна сказаў 
гнеўнаму бацьку: “Ці ты думаеш, што 
ты адзін тут ходзіш? Калі можаш – 
забі, жорсткі муж, маці пры сыне!”. 
Наўрад ці малы хлопчык сапраўды 
мог быць пагрозай для князя, аднак 
нешта накшталт сумлення і павагі 
ўскалыхнула яго душу. Уладзімір 
не пасмеў ажыццявіць тое, што 
яму загадваў закон. Ашаломлены, 
і найперш адвагай свайго сына, 
князь разгублена прамовіў: “А хто 
ж ведаў, што ты тут?!”. Ён паклікаў 
баяраў, каб вынесці рашэнне. А баяры 
параілі Уладзіміру не забіваць жонку, 
дараваць ёй дзеля малога сына і 
нават вярнуць ёй і Ізяславу зямлю 
Рагвалода: “Не забівай яе дзеля 
дзіцяці гэтага, а вярні вотчыну бацькі 
яе, і аддай ёй з сынам тваім”. 

Уладзімір так і паступіў. З княжай 
міласці, ён замяняе Рагнедзе пака-
ранне на выгнанне і адсылае княгіню 
разам з сынам Ізяславам на ўскраіну 
полацкіх земляў: “У вотчыне бацькі ея 
ўладкаваць горад і названы быць гора-
ду таму Ізяслаўль”, – у гонар смелага 
княжыча (ст.-рус. Изѧславль – цяпер 
горад Заслаўе). Уладзімір накіраваў 
дружыну, каб ахоўвала новы горад-
крэпасць у вярхоўях ракі Свіслачы. 
Сёння рэшткі той крэпасці ўвайшлі ў 
склад гісторыка-культурнага музея-
запаведніка «Заслаўе» як гарадзішча 
«Замэчак». Прыезд княгіні Рагне-
ды з сынам ператварыў маленькае 
паселішча ў важны пагранічны і ва-
енны рубеж полацкіх земляў, гэтую 

Выдаленую з Кіева княгіню Рагне-
ду хвалявала не толькі абраза яе жа-
ночай годнасці, але і трывога за лёс 
Ізяслава і іншых яе дзяцей (усяго ў 
Рагнеды з Уладзімірам было чатыры 
сыны – Ізяслаў, Яраслаў, Усевалад, 
Мсціслаў, і дзве дачкі – Прадслава і 
Праміслава). Прыкладна ў 987 год-
зе Рагнеда адважылася на помсту за 
шматдзённыя пакуты і знявагі.

Паводле летапісу, аднойчы князь 
Уладзімір пасля паспяховага паля-
вання, радасны і задаволены, заехаў 
у госці да Рагнеды ў яе церам на 
Лыбедзі. Шчаслівы выгляд мужа 
ў баявых даспехах выклікаў горкія 
ўспаміны. Уначы, калі Уладзімір 
спаў, Рагнеда запаліла свечку, узяла 
цяжкі княжацкі меч і занесла яго над 
мужам. У той самы момант Уладзімір 
прачнуўся і перахапіў меч. Але не 
спалохалася Рагнеда, а выкрыкнула 
гнеўныя словы: “Ты бацьку майго 
забіў і зямлю яго захапіў, быццам 
па-за любові да мяне, але хіба ж ты 
любіць умеючы?”. Па-рознаму пе-
радаюць даследчыкі старажытных 
летапісаў словы Рагнеды, але ўсё адно 
яны сведчаць аб дзіўнай сіле характа-
ру гэтай жанчыны.

Па язычніцкіх законах таго часу, 
замах на жыццё мужа караўся смерцю. 

А. ЛАСЕНКА “Уладзімір і Рагнеда” (1770 г.). Дзяржаўны Рускі музей 

В. ВАСНяЦОў “Князь Уладзімір – язычнік” 
(канец ХІХ ст.).
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ролю ён захаваў і пасля ад’езду княжы-
ча Ізяслава ў Полацк – вядома, што ў 
988 годзе Уладзімір цалкам перадаў 
Ізяславу ва ўладанне Полацкае княства.

З годна з адносна познім 
Цвярскім летапісаннем, 
пасля хрышчэння Русі 

князь Уладзімір мог мець толькі адну 
законную жонку, і ёй стала Ганна 
Візантыйская, царэўна з македонскай 
дынастыі, шлюб з якой замацаваў важ-
ны палітычны саюз Канстанцінопаля 
і Кіева. Усім іншым сваім жонкам 
Уладзімір прапанаваў развод і за-
мужжа з любым з баяраў. І толькі адна 
Рагнеда адказала цвёрдай адмовай: “Я 
народжаная князёўнай, ёю была, ёю і 
застануся, а не чыёй рабыняй... А калі 
ты прыняў святое хрышчэнне, то і я 
магу быць нявестай Хрыстовай”. 

Характар Рагнеды Рагвалодаўны з 
гадамі не змяніўся. Гэтае вострае па-
чуццё ўласнай годнасці, свабодалюб-
ства і непакорлівасць абставінам зноў 
здзівілі не толькі князя Уладзіміра 
і яго баяраў. Як апавядае летапіс, 
рашэнне вялікай княгіні Рагнеды 
прыняць манаскі пострыг настолькі 
ўразіла яе малодшага сына Яраслава, 
што ён “устаў на ногі і сам пайшоў” 
(вылечыўся ад паралічу ног).

Прыняўшы пострыг пад імем 
Анастасія (у перакладзе са старажыт-
на-грэчаскай мовы – “уваскрашэн-
не”, “вяртанне да жыцця”), Рагнеда 
стала першай манашкай Хрыстовай 
веры ў Полацкім княстве (а магчы-
ма, і на Беларусі). Сярод некаторых 
гісторыкаў распаўсюджаная гіпотэза 
аб заснаванні Рагнедай на Чорнай гары 
ў Заслаўі манастыра, у якім княгіня і 
пахаваная, аднак дакументальна або 
археалагічна гэта пакуль не пацвер-
джана. Памерла Рагнеда на рубяжы 
двух тысячагоддзяў, у 1000 годзе.

***
Сумны лёс прыгожай і гордай 

князёўны Рагнеды мала каго мог 
пакінуць абыякавым. За яе слёзы 
і пакуты сучаснікі празвалі яе “Га-
рыслава”. Яркая асоба і магутная 
сіла духу Рагнеды натхнялі мастакоў, 
музыкантаў і паэтаў. Жывапісцы 
А. Ласенка і Н. Грыбкоў стварылі вы-
датныя палотны: «Уладзімір і Рагне-
да» і «Рэўнасць Рагнеды». Рагнедзе 
прысвечаныя многія літаратурныя 
творы – К. Рылеева, Т. Шаўчэнкі, 
Я. Купалы, Т. Бондар, А. Дудара-
ва, К. Тарасава, В. Іпатавай і інш. 
Кампазітар А. Сяроў напісаў оперу 
«Рагнеда», якая з вялікім поспехам 
прайшла на сцэне Марыінскага тэ-
атра ў 1865 годзе. Напачатку 1990-х 
быў створаны балет «Страсці (Раг-
неда)», кампазітар А. Мдзівані 
(Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Бела-
русь, 1996 г.). Полацкая князёўна ста-
ла гераіняй многіх фільмаў, апошні 
з іх – «Вікінг» (2016 г.), гістарычная 
мастацкая кінастужка рэжысёра Ан-
дрэя Краўчука, за аснову якой ўзятыя 
падзеі, апісаныя ў «Аповесці мінулых 
гадоў».

Дарэчы

У се сыны Рагнеды, аб адукацыі 
і выхаванні якіх яна дбала, 
атрымалі добрыя спад-

чынныя надзелы: Ізяслаў  – полацкія 
землі, яраслаў, названы потым Му-
дрым, атрымаў Ноўгарад, Мсціслаў 
(Храбры) княжыў у Тмутаракані (сучас-
ныя Прыазоўе і Крым), а Усевалад – ва 
Уладзіміры Валынскім.

Але асабліва прасла віліся ў гісторыі 
старэйшы і малодшы сыны Рагнеды. 
Князь Ізяслаў аднавіў дынастыю полацкіх 
князёў, ён і яго нашчадкі называлі сябе 
«Рагваложымі ўнукамі” і адлік княжан-
ня вялі не ад падаравання полацкіх 
земляў Уладзімірам, а па спадчыннасці 
ад Рагвалода. У гісторыі Беларусі князі 
Рагвалодавічы (князь Брачыс лаў 
Ізяславіч, князь Усяслаў Брачыславіч 
(Усяслаў Чарадзей) і іншыя) разглядаюц-
ца як дынастыя, якая стаяла ў вытокаў 
беларускай дзяржаўнасці.

Малодшы сын Рагнеды, яраслаў 
Уладзіміравіч Мудры, стаў вялікім кіеўскім 
князем і прадаўжальнікам дына стыі 
Рурыка вічаў. Адзін з самых адукаваных 
людзей свайго часу, яраслаў Мудры быў 
жанаты на дачцэ швецкага караля Олафа 
і вядомы патомкам як шчыры сем’янін. 
Ён ніколі не забываўся на сумную долю, 
што напаткала яго маці Рагнеду, і рашуча 
адмаўляў яшчэ існуючае шматжонства. 
Укладальнік «Рускай Праўды» – зборніка 
прававых нарматыўных дакументаў 
Кіеўскай Русі (1016 г.), князь яраслаў Мудры 
юрыдычна замацаваў правы жанчыны 
пры выбары мужа. Так, у артыкулах Ста-
тута князя яраслава Мудрага гаварылася 
аб пакаранні бацькоў, якія “не лічыліся са 
свабоднай воляй нявесты ў справах замуж-
жа”. Такога гуманнага стаўлення да жанчы-
ны ў XI стагоддзі не ведала заканадаўства 
ніводнай еўрапейскай краіны.

Помнік княгіне Рагнедзе ў Заслаўі 
(скульптар А. АРЦІМОВІЧ).
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Вялікага жадання рупліва працаваць у 
верасні ў вас не ўзнікне. Але і нехаця праца-
ваць не давядзецца. Вам варта ўсяго толькі 
зрабіць стаўку на адносіны з начальствам, 
калегамі і ўкладваць усе свае сілы менавіта 
ў гэты кірунак. А калі ўсе вакол будуць 
падтрымліваць і дапамагаць, то і напруж-
вацца асабліва не прыйдзецца. Асабліва вар-
та папрацаваць над наладжваннем адносін 
у першую палову месяца, каб атры маць 
прыхільнасць самых заўзятых канкурэнтаў.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Выдатны час для заваявання новых вы-
шынь і ўмацавання існуючых сувязяў. А, 
як кажуць, «сувязі цяпер вырашаюць усё». 
Зоркі рэкамендуюць вам выкарыстаць гэты 
месяц па максімуме – не часта выпадае такі 
шчаслівы шанц палепшыць свае справы. У 
асабістым жыцці вашы адкрытасць і сме-
ласць у выказванні пачуццяў дазволяць 
па-новаму паглядзець на пытанні кахання, 
творчасці і выхавання дзяцей. 

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Вельмі падыходзячы месяц для новага 
старту. Поспех будзе суправаджаць тых, хто 
не баіцца браць на сябе адказнасць. Добра 
будуць вырашацца фінансавыя пытанні, 
заключацца новыя здзелкі. Вы зможаце 
адэкватна ацэньваць рызыкі і выгады, 
прыкмячаць усе нюансы ў той ці іншай 
справе. Цяпер вы здольныя на максімум 
канцэнтрацыі, працавітасці. І ў асабістай 
сферы вас чакаюць выдатныя перспекты-
вы, абнаўленне адносін. Калі ж вы яшчэ шу-
каеце сваё каханне, то неабходна не проста 
чакаць, а актыўна і напорыста дзейнічаць.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Месяц бурны і супярэчлівы ва ўсім, 
што датычыцца рамантычных і сямейных 
адносін. Гарачы раман здольны перайсці 
з адной крайнасці ў іншую ў адзін мо-
мант. У вас будзе ўсё: і ўспышкі рэўнасці, 
і ўласніцкія інстынкты, і прылівы пяшчо-
ты. Увогуле, сумаваць вам не прыйдзец-
ца – ужо занадта адзначана небам тэма 
вашага партнёрства. Вам важна захоўваць 
цвярозы розум і спрабаваць кантраляваць 
эмоцыі і думкі.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вы настроены вельмі прагматычна, што 
пойдзе на карысць усім, і перш за ўсё вам. 
Лунаць у аблоках – занятак прыемны, але не 
заўсёды карысны, цяпер лепш цвёрда стаяць 
нагамі на грэшнай зямлі. Верасень – удалы 
час для вырашэння фінансавых і маёмас-
ных пытанняў, укладання сродкаў у дарагія 
пакупкі. Вы набудзеце матэрыяльную сама-
стойнасць, зможаце зрабіць назапашванні 
на будучыню. Магчыма, пачняце цыкл на-
вучання на якіх-небудзь курсах, што дасць 
магчымасць атрымаць веды або навыкі для 
змены ў далейшым вашай прафесіі.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

Жыццё асабістае, рамантычнае можа 
адысці на другі план, паколькі на першым – 
праца! Выключэнне складаюць тыя, чые 
адносіны так ці інакш пераплеценыя з 
прафесійнымі справамі. У гэтым выпадку 
верагодная ўзаемная дапамога і падтрымка. 
Ваша абаянне можа выклікаць сімпатыю з 
боку начальства, і вы займееце не толькі 
прыхільніка, але і тайнага заступніка, які 
будзе вам дапамагаць. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Значную частку вашага часу будуць 
займаць сямейныя справы, у прыватнасці, 
пытанні дзяцей. Могуць узнікнуць вострыя 
моманты, якія датычацца іх навучання. У 
любым выпадку першы час не цісніце за-
надта на дзіця, не патрабуйце суровай 
дысцыпліны. Наадварот, дайце яму час на 
адаптацыю і пакажыце, што вы разумееце, 
як яму няпроста. Ваша самадысцыпліна і 
паслядоўнасць дзеянняў стане прыкладам 
для вашых дзяцей.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

У верасні ў вас ёсць магчымасць атры-
маць усё, што заўгодна. Таму смела загад-
вайце запаветныя тры жаданні – залатая 
рыбка на падыходзе! Вы будзеце поўныя 
жыццёвых сіл, адчуеце сябе цэнтрам увагі 
блізкіх і калег. Зрабіце сабе задавальненне 
і паспрабуйце нешта змяніць у знешнасці, 
каб здзівіць навакольных. У прафесійных 
справах таксама чакаецца ўздым і паска-
рэнне ўсіх працэсаў. Усё, за што вы возь-
мецеся з цвярозым розумам і адкрытым 
сэрцам, атрымаецца і будзе мець хуткае 
развіццё.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Вашы будучыя поспехі ў прафесійнай 
дзейнасці ў некаторай ступені будуць за-
лежаць ад таго, наколькі плённа вы змо-
жаце скарыстаць прапановы гэтых дзён. 
Уменне знаходзіць выйсце са складаных 
сітуацый дазволіць вам спадзявацца на па-
вышэнне па службе. Увага і заступніцтва 
з боку кіраўніцтва, уменне знаходзіць 
агульную мову і дамаўляцца з любым 
суразмоўцам зробяць вас незаменнымі на 
прадстаўніцкіх ролях.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Пошукі ісціны і жаданне займець 
сяброў за межамі горада, у якім вы жывяце, 
падштурхнуць да пашырэння кантактаў. У 
жыцці пачнуць адбывацца розныя пераме-
ны, якія паставяць вас перад выбарам. Гэта 
зменіць вашы погляды, уяўленні аб сабе і 
навакольным свеце. Выкарыстоўвайце гэты 
час для пашырэння вашых магчымасцяў, 
працягвання адукацыі або агульнага 
развіцця. Адкрываючы для сябе нешта 
новае ў жыцці, вы ўбачыце перспектывы 
ў будучыні.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

Перад вамі адкрыецца «зялёны 
калідор» для паспяховага прасоўвання да 
самых смелых мэт. Але варта памятаць, што 
на шляху рэалізацыі задум вы можаце су-
тыкнуцца з зайздрасцю і неканструктыўнай 
крытыкай «добразычліўцаў». Паколькі вы 
адчувальныя да думкі навакольных, вам 
асабліва важна засцерагчы сябе ад лю-
дзей, якія «крадуць» ваш час і жыццёвую 
энергію. Такая пазіцыя хоць і жорсткая, але 
надзейная. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Для вас настаў час, калі трэба часцей 
зазіраць унутр сябе, спрабуючы разабрацца 
ў жыццёвых прыярытэтах і вызначаючы 
сапраўдныя вашы жаданні і памкненні. Бо 
ў мітусні будных дзён вы знаходзіце час для 
ўсяго і ўсіх, але часта не паспяваеце ўдзяліць 
дастаткова часу самім сабе. Калі хочаце, каб 
змянілася ваша жыццё, не бойцеся новых 
павеваў у ім. Многія праблемы перастануць 
існаваць, калі вы асвоіце штосьці новае.



С
ка

нв
ор

д 
со

ст
ав

ил
 Ю

ри
й 

Ф
АЛ

И
Н

С
К

И
Й

.

с к а н в о р д
1

2



66  

Запрашаем

аформіць падпіску
на наш часопіс

«АЛЕСЯ» па-ранейшаму будзе радаваць вас 
цікавай і карыснай інфармацыяй.

«Жанчыны горада
Еуфрасiннi»

74 9 9 5
д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

74 9 9 52
д л я  в е д а м а с н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў.

Будзем разам, 
сяброукi!

vk.com/alesyamag

facebook.com/alesyamag

instagram.com/alesyamag1
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