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«САК РАЛЬ НЫЯ ЛІЧ БЫ» 
ЦІ «ЛЫЖ КА ДЗЁГ ЦЮ»?

«Збор ная Ра сіі вый гра ла 7:0 да 70-год дзя Пе ра мо гі», 
«Ра сій скі па рад Пе ра мо гі», «Су хі раз гром пра ціў ні ка 
ра сі ян 9 мая» — гэ та за га лоў кі ў не ка то рых ра сій скіх 
СМІ пас ля пе ра мо гі над бе ла ру са мі на чэм пі я на це све ту 
па ха кеі ў Чэ хіі. Ка ле гі ў эй фа рыі, быц цам гэ та не спар-
тыў ныя спа бор ніц твы, а фронт, дзе ра сі я не зма га юц ца 
са сва ім во ра гам.

Да та ко га «па тры я тыч на га» на строю пас ля, без умоў на, пе ра-
ка наў чай і за слу жа най пе ра мо гі над бе ла ру са мі да лу чыў ся і ка пі-
тан ра сій скай ка ман ды Іл ья Ка валь чук, які пас ля мат ча за зна чыў 
«сім ва ліч насць» вый гры шу ме на ві та з лі кам 7:0 у дзень 70-год дзя 
Пе ра мо гі над фа шыз мам. У ад ным з ка мен та ры яў гэ тыя ліч бы 
на зы ва юц ца на ват сак раль ны мі. У ін шым — вы каз ва ец ца мер ка-
ван не, «што та кі пры го жы лік да кан ца су стрэ чы пса ваць ужо не 
ха це ла ся, ха ця і нель га ска заць, што збор ная Ра сіі не маг ла за біць 
яшчэ». І ў вы ні ку, маў ляў, атры ма ла ся тая ж ліч ба, якую па ка за лі 
ў мас коў скім не бе са ма лё ты пад час па ра да Пе ра мо гі.

Да рэ чы, гэ тая «сак раль насць», мяр ку ю чы па ін фар ма цыі з 
ін тэр нэ ту, ка мусь ці ўба чы ла ся не толь кі пас ля пе ра мо гі ра сі ян 
над бе ла рус кай збор най. Юбі лею Пе ра мо гі ў Маск ве пры свя ці лі 
тур нір дзі ця чых ка манд, і ў фі на ле маск ві чы абы гра лі сва іх ра-
вес ні каў з Ка за ні так са ма з лі кам 7:0. Вось ацэн ка: «Вы дат ны 
вы нік на пя рэ дад ні 70-год дзя Пе ра мо гі».

Мне, звы чай на му ба лель шчы ку, да гэ туль зда ва ла ся (і пра-
цяг ваю так лі чыць), што спорт, у тым лі ку і ха кей, — гэ та са пер-
ніц тва ў май стэр стве гуль цоў, за кі ну тыя і пра пу шча ныя шай бы, 
ра дасць пе ра мож цаў і го рыч пе ра мо жа ных. І ні чо га ін ша га. 
Ні я кай пры вяз кі да ней кіх зна ка вых дат, а тым больш — звя-
заных з Вя лі кай Ай чын най вай ной. Крыўд на, што па ды ход да 
спар тыў ных спа бор ніц тваў мо жа быць і ін шым.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Р
эчы штодзённыя («абы-
дзённыя») — такую 

назву атрымалі рэчы, якія 
ўдзельнічалі ў рытуаль-
ных дзеяннях і выконвалі 
функцыю аховы ад хвароб, 
нячыстай сілы, стыхійных 
бедстваў. Галоўнай умо-
вай іх вырабу быў пэўны 
часовы прамежак: ад 
усходу да захаду, ад заха-
ду да ўсходу, радзей — на 
працягу сутак. Заверша-
насць усяго працэсу выра-
бу рэчы ў тэрмін «аднаго 
сонца» надзяляла гэтую 
рэч магічнай і звышнату-
ральнай сілай.
�  Да «абыдзённых» 

рэчаў адносілі перш за ўсё 
палатно (холст, ручнік, пояс, 

кашулю). Каб саткаць па-
латно, з якога потым будуць 
зроблены рытуальныя рэчы, 
па папярэдняй дамоўленасці 
ў пэўнай хаце збіраліся 
жанчыны. Звычайна ў гэ-
тым абрадзе ўдзельнічалі 
толькі «чыстыя» жанчыны: 
удовы, цнатлівыя дзяўчаты 
ці зусім сталыя жанчыны, 
якія спынілі сваё інтымнае 
жыццё. Яны ж прыносілі 
воўну, лён. Талака ў такой 
справе таксама была адной 
з умоў стварэння «абыдзён-
най рэчы».
� Абыдзённае палатно 

магло стаць ахвяраван-
нем для царквы. Для таго, 
каб перасцерагчы сябе і 
сваякоў ад эпідэміі, жанчы-

ны на світанні «апаясвалі» 
царкву абыдзённым па-
латном. Пасля гэтага яго 
пакідалі ў храме ці аддавалі 
вандроўнікам, нямоглым, 
бедным, якія збіраліся ва-
кол храма.
� З той жа нагоды абы-

дзённае палатно рэзалі на 
невялікія часткі і вешалі на 
варотах па ўсёй вёсцы.
� Часам рытуальныя дзе-

янні жанчын суправаджаліся 
рытуальнымі дзеяннямі 
мужчын. Пакуль жанчыны 
ткалі абыдзённік, мужчыны 
рабілі абыдзённы крыж, які 
пасля ставілі на ўскрайку 
вёскі, і вешалі на яго ручнік. 
Такія сумесныя дзеянні 
выконвалі, каб спыніць 
шматлікія смерці і пахаванні 
ў вёсцы, што былі выкліканы 
эпідэміяй, вайной, ці ў ба-
рацьбе з засухай, павод-
кай і г.д.

ад Янкі Крука 
і Аксаны Катовіч

На нядаўняй між на род най 
спе цы я лі за ва най вы ста ве «СМІ 
ў Бе ла ру сі» ўсе вы дан ні і ка на лы 
імк ну лі ся яск ра ва і за па мі наль на 
прад ста віць свой пра дукт. 
Рэ дак цыя ча со пі са «Але ся» 
ар га ні за вала, прынамсі, са праўд ны 
«жа но чы май стар-клас» 
па цы руль ніц кай спра ве. 

Га лоў ны мі дзейнымі асобамі ста лі 
су пра цоў ні кі са ло на пры га жос ці «Тэ атр 
пры чо сак» Свят ла на Шнэк і На стас ся Ят-
ко ва. Тра піць да та ко га пра фе сі я на ла, як 
На сця — са праўд нае, як ка жуць, шчас це. 
Дзяў чы на з'яў ля ец ца ся рэб ра ным пры зё-
рам чэм пі я на ту све ту ся род цы руль ні каў і 
на да сяг ну тым спы няц ца не збі ра ец ца.

— Ка лі та бе па да ба ец ца тое, чым 
ты зай ма еш ся, усё аба вяз ко ва бу дзе 
атрым лі вац ца. Па-ін ша му прос та не бы-
вае! Га лоў нае — свое ча со ва зра зу мець, 
дзе «тваё», а дзе «чу жое», — дзе ліц ца 
сак рэ там свай го пос пе ху На стас ся.

Тым ча сам ка ля вы ста вач на га стэн да 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да», дзе прэ зен-
та ва ла ся і «Але ся», са бра ла ся ня ма ла 
тых, хто з ці ка вас цю на зі раў за ства рэн-
нем шэ дэў ра з ва ла соў. Як вы свет лі ла-
ся, тэ ма пры го жай пры чос кі ак ту аль на не 
толь кі для жан чын роз на га ўзрос ту, але і 
для моц най па ло вы.

— І коль кі га дзін яны бу дуць ся дзець 
вось так не ру хо ма? — па каз ва ю чы на 
дзяў чат-ма дэ ляў, пы та ец ца муж чы на га-
доў пя ці дзе ся ці. — На пэў на, гэ та пад рых-
та ва ныя лю дзі, не пер шы раз ідуць на 
«та кое»...

— Гэ та звы чай ныя жан чы ны, якія 
хо чуць паэ кспе ры мен та ваць са сва ёй 
знеш нас цю. Зна хо дзім мы іх праз зна-
ё мых або са цы яль ныя сет кі. Ах вот ных 
шмат! — ад каз вае цы руль нік-ві за жыст 
Свят ла на.

Акра мя пры ем ных кар ды наль ных змен 
у знеш нас ці, час ства рэн ня но вай пры-
чос кі або ма кі я жу да зва ляе жан чы нам 
аб стра га вац ца ад паў ся дзён ных спраў і 
праб лем.

— У мя не ма лень кае дзі ця, і я амаль 
увесь час зна хо джу ся з ім до ма. Та-
му бы ва юць дні, ка лі вель мі хо чац ца 
не як раз ве яц ца, і ро ля ма дэ лі — гэ та 
цу доў ны ва ры янт! — рас каз вае ад на 
з дзяў чат.

Да рэ чы, са мую «пра цяг лую» ў сва ёй 
кар' е ры пры чос ку Свят ла на ра бі ла ча-
ты ры га дзі ны. Як пры зна ец ца май стар, 
гэ та бы ло яшчэ ў са мым па чат ку яе кар'-
е ры і до све ду, зра зу ме ла, не ха па ла. 
Уво гу ле, са праўд ны май стар заў сё ды 
раз ліч вае час ства рэн ня той ці ін шай 
пры чос кі. Гэ та не пры му шае хва ля вац-
ца за каз чы ка, на прык лад, ня вес ту, ды і 
са мо га цы руль ні ка.

— Мы ні ко лі не да ём на зваў пры чос-
кам, якія ро бім. Кож ная мэ даль — гэ-
та но вы не паў тор ны воб раз, і на зваць 
усе прос та не рэ аль на, — тлу ма чыць 
Насця. — Ёсць не каль кі ба за вых пры-
чо сак з наз ва мі, і вось над імі мы фан-
та зі ру ем: неш та да баў ля ем, пры бі ра ем, 
змя ня ем.

Цы руль ні кі ка жуць, што ва ла сы — са-
мае га лоў нае ўпры га жэн не ча ла ве ка. Яны 
ха рак та ры зу юць асо бу, ад люст роў ва юць 
яе звыч кі. Ка лі ва ла сы пра мыя — ча ла век 
ве дае, ча го хо ча, мае вы раз ную мэ ту, ра-
шу чы. Ку ча ра выя ва ла сы — ча ла век эма-
цый ны, за паль чы вы, з «шы ро кай ду шой». 
Пра віль ная пры чос ка мо жа на даць асо бе 
вы раз насць, сха ваць не да хо пы фор мы 
тва ру або га ла вы.

...Праз паў та ры га дзі ны на шы пры чос-
кі былі амаль га то вы. За ста ло ся толь кі 
ўпры го жыць іх бліс ку чы мі за кол ка мі і пры-
го жы мі шпіль ка мі. Май стры цы руль ніц-
кай спра вы па тлу ма чы лі, што гэ та ад ны 
з са мых прос тых пры чо сак, якія па ды дуць 
да дня на ра джэн ня, вя сел ля або ін ша га 
свя та. Што да ты чыц ца пра фе сій ных фо-
та се сій або мод ных па ка заў, то тут па трэ-
бен ін шы па ды ход.

— Пра бач це, я сён ня ў тэ атр іду, — 
звяр ну ла ся да На сці на вед валь ні ца вы-
ста вы, жан чы на га доў шас ці дзе ся ці. — Не 
маг лі б вы мя не кры ху пры ча саць? Хо чац-
ца пры го жа вы гля даць!

На сця па га дзі ла ся зра біць хут кую 
пры чос ку ўваж лі вай гля дач цы, якая 

на зі ра ла за пра цай май стра з са ма га 
па чат ку. Але най перш — ма кі яж ма дэ-
лям! Так, на пры чос ках пра фе сі я на лы 
не спы ня юц ца. Кож ны цы руль нік аба-
вяз ко ва па ві нен умець ра біць ма кі яж. 
Гэ та да па ма гае больш вы раз на па даць 
пры чос ку і зра біць воб раз цал кам за-
вер ша ным.

— У са ло не мы ста вім са праўд ныя 
тэ ат раль ныя па ста но вы! Га лоў ныя ро лі 
вы кон ва юць на шы клі ен ты. Мы экс пе-
ры мен ту ем, шу ка ем неш та но вае і не-
звы чай нае! Ні ко га сён ня ўжо не здзі віш 
доб ра пры ча са ны мі ва ла са мі або яр кі мі 
вус на мі. Але ўсё гэ та па він на пра неш та 
ка заць, нес ці ней кую ідэю, — га во рыць 
Свят ла на.

Ма кі яж і пры чос кі зроб ле ны. Ма дэ ля-
мі-пры га жу ня мі лю ба ва лі ся ўсе, хто пра-
хо дзіў ка ля на ша га вы ста вач на га стэн да. 
Да рэ чы, на ву чыц ца ра мяст ву як цы руль-
ні ка, так і ві за жыс та ў са ло не пры га жос ці 
«Тэ атр пры чо сак» мо гуць усе ах вот ныя. У 
гэ тай спра ве ня ма ні я кіх аб ме жа ван няў! 
Уз рост, пра фе сія і ва шы ін та рэ сы не ма-
юць зна чэн ня. Га лоў нае — жа дан не. І, як 
ка жуць пра фе сі я на лы, кож ная жан чы на 
па він на ўмець пры вес ці ся бе ў па ра дак! 
І ра біць гэ та трэ ба свя до ма, з ве дан нем 
спра вы.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

З НЯ БЁ САЎ — НА ЗЯМ ЛЮ
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз да» 
рас па вя дае пра сен са цый ную пе ра мо гу бе ла рус кіх 
ха ке іс таў і іх не менш гуч нае па ра жэн не, чар го вы 
фут боль ны тур чэм пі я на ту кра і ны і тры умф брэсц-
кіх ганд ба ліс таў.

1. Без умоў на, са май яр кай па дзе яй спар тыў на га тыд-
ня ў Бе ла ру сі ста ла пе ра мо га ха ке іс таў на шай збор най 
над аме ры кан ца мі на чэм пі я на це све ту ў Чэ хіі. Па да печ ныя 
Дэй ва Лью і са ўпер шы ню ў гіс то рыі бе ла рус ка га ха кея адо ле лі 
збор ную ЗША, ды яшчэ і з раз гром ным лі кам 5:2.

Ад нак у эй фа рыі бе ла рус кім хлоп цам доў га зна хо дзіц ца 
не прый шло ся. Услед за гуч най пе ра мо гай ад быў ся пра вал. 
У на ступ ным мат чы з дзе йнымі чэм пі ё на мі све ту — збор най 
Ра сіі — бе ла рус кія ха ке іс ты са сту пі лі 0:7. Га лоў ны трэ нер 
бе ла ру саў не стаў кры ты ка ваць ха ке іс таў: «Пе ры я дыч на прай-
гра юць усе, у тым лі ку і з буй ным лі кам, ні хто ад гэ та га не 
за стра ха ва ны. Пы тан не ў тым, як на гэ та рэ ага ваць. Трэ ба 
ўмець тры маць удар. Мы ўсё яшчэ ў ба раць бе».

Калі вярстаўся нумар. Учора беларуская зборная сустра-
калася з сярэбраным прызёрам леташняга чэмпіянату свету 
зборнай Фінляндыі. За два перыяды каманды галоў не забілі, 
а ў трэцім выдалі вельмі вострую і цікавую гульню, забіўшы па 
дзве шайбы, прычым беларусы зраўнялі лік на апошняй хвіліне 
матча. Авертайм галоў не прынёс, а ў серыі пасляматчавых 
булітаў беларусы, на жаль, саступілі. Тым не менш наша каман-
да зарабіла адзін бал і па-ранейшаму засталася на чацвёртым 
радку групы В. Сёння — рашаючы матч са зборнай Нарвегіі.

2. Тым ча сам пры хо дзяць пер шыя вест кі аб пе ра хо-
дах бе ла рус кіх гуль цоў у КХЛ. Клуб ную пра піс ку па мя ня лі 
Анд рэй Стась і Аляк сандр Кі та раў — у на ступ ным се зо не яны 
бу дуць вы сту паць за «Наф та хі мік». Мін скае «Ды на ма» не 
ста ла пра цяг ваць па гад нен не з бе ла рус кім аба рон цам Іль ёй 
Шын ке ві чам, ён ад пра віц ца ў пад мас коў ны «Ві цязь». Ула дзі-
мір Дзя ні саў за ста ец ца ў «Ак Бар се», а ў ста ліч ным «Ды на ма» 
з'яў ля юц ца пер шыя на віч кі. Бе ла рус кі клуб за клю чыў кант-
рак ты з 29-гадовымі ка над скім ва ра та ром Джэ фам Гла сам і 
аме ры кан скім аба рон цам Ра я нам Гун дэр са нам.

3. БГК імя Мяш ко ва за ва я ваў Ку бак Бе ла ру сі. Фі нал з 
мін скім СКА вы даў ся дра ма тыч ным. Асноў ны час су стрэ чы 
за вяр шыў ся ўні чыю — 29:29. Пры чым брас таў ча не зраў ня лі лік 
за ча ты ры се кун ды да фі наль на га свіст ка, для вы яў лен ня пе ра-
мож цы са пер ні кам спат рэ біў ся авер тайм. Та кім чы нам, брэсц-
кія ганд ба ліс ты дру гі раз за пар вый гра лі Ку бак Бе ла ру сі.

4. У ня дзе лю стар та ваў 5-ы тур чэм пі я на ту кра і ны па 
фут бо ле. «Шах цёр» на сва ім по лі абы граў «Нё ман», чэм пі ён 
БА ТЭ з мі ні маль ным лі кам адо леў «Бел шы ну», а брэсц кае 
«Ды на ма», якое доб ра па ча ло се зон, са сту пі ла ў На ва по-
лац ку. «Го мель» не змог абы граць на вы ез дзе жо дзін скіх 
аў та за вод цаў, на віч кі най вы шэй шай лі гі «Гра ніт» і «Сла вія» 
згу ля лі з лі кам 3:2.

Ад зна чым так са ма, што на мі ну лым тыд ні мін скае «Ды на-
ма», «Шах цёр» і «Тар пе да»-Бе лАЗ атры ма лі лі цэн зіі УЕ ФА 
на се зон-2015/16.

5. Вік то рыя Аза ран ка не змаг ла абы граць пер шую ра-
кет ку све ту Се рэ ну Уіль ямс у трэ цім раў ндзе тур ні ру ВТА ў 
Мад ры дзе. Бе ла рус ка ў трох сэ тах са сту пі ла аме ры кан цы 6:7 
(5:7), 6:3, 6:7 (1:7). Пе ра мож цай тур ні ру ста ла чэш ка Пет ра 
Кві та ва, у фі наль ным па ядын ку яна бы ла мац ней шая за ра-
сі ян ку Свят ла ну Куз ня цо ву.

6. Аляк сандр Сы ман пры зна ча ны стар шым трэ не рам 
муж чын скай збор най па бія тло не. Алег Ры жан коў, які зай-
маў гэ ты пост у мі ну лым се зо не, уз на ча ліў ма ла дзёж ную ка-
ман ду. З ім у па ры бу дзе пра ца ваць Сяр гей Са ка лоў скі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

НА СТРОЙ — У ВА ШЫХ... 
ВА ЛА САХ!

«Але ся» ву чы ла ра біць пры чос кі

УНП 200002511УНП 200002511

«Дзя куй за Пе ра мо гу!» «Дзя куй за Пе ра мо гу!» 
Гэ тыя за пГэ тыя за па вет ныя сло вы а вет ныя сло вы 

ха це ла ся б ска заць най перш ха це ла ся б ска заць най перш 
на шым ве тэ ра нам, на шым ве тэ ра нам, 

а за ад но па жа даць ім шчас ця, а за ад но па жа даць ім шчас ця, 
мір на га не ба над га ла вой, мір на га не ба над га ла вой, 

па маг чы мас ці — ак тыў на га па маг чы мас ці — ак тыў на га 
ла ду жыц ця па вы ха ван ні ла ду жыц ця па вы ха ван ні 

на шай мо ла дзі ў імя свет лай на шай мо ла дзі ў імя свет лай 
бу ду чы ні. Усім, хто по бач з бу ду чы ні. Усім, хто по бач з 
на мі, — так са ма свя точ на га на мі, — так са ма свя точ на га 

на строю, упэў не нас ці на строю, упэў не нас ці 
ў заўт раш нім дні, зда роўя ў заўт раш нім дні, зда роўя 

і даі даў га лец ця.ў га лец ця.

З па ва гай, З па ва гай, 
рэк тар уста но вы аду ка цыі рэк тар уста но вы аду ка цыі 

«Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны «Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт», ўні вер сі тэт», 

стар шы ня Брэсц кай аб лас ной стар шы ня Брэсц кай аб лас ной 
ар га ні за цыі ГА «Бе лая Русь» ар га ні за цыі ГА «Бе лая Русь» 

Пят роПят ро П ПОЙ ТАОЙ ТА..
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