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Воль ны до ступ да ца цак і ад-
сут насць ша фаў не толь кі да па-
ма гае за няць больш мес ца не-
па срэд на пад экс па на ты, але і 
спры яе ма біль нас ці кам па зі цый, 
тэ ма ты ка якіх бу дзе мя няц ца.

— Ства ра ю чы му зей, мы 
ха це лі, каб да рос лыя так са ма 
крыш ку вяр ну лі ся ў дзя цін ства, 
та му і па ча лі з ля лек. Гіс то рыя 
ля лек — гэ та гіс то рыя ўся го ча-
ла вец тва: раз віц ця кас цю ма, 
рэ лі гіі, уза е ма ад но сін, з'яў лен-
ня пра фе сій. Праз гэ тыя цац кі 
мож на па да ваць вя лі кі пласт 
ін фар ма цыі па роз ных га лі нах, 
та му мы і хо чам пра ца ваць су-
мес на з на стаў ні ка мі, — ка жа 
ства раль ні ца му зея Га лі на 
СЫ РА КВАШ, псі хо лаг па аду-
ка цыі, якая са ма доў гі час пра-
ца ва ла з дзець мі ў шко ле.

Ля лек тут са праў ды шмат, і 
ўсе яны на столь кі роз ныя па ха-
рак та рах, фак ту ры і здоль нас-
цях, што ў кож най за ле мож на 
пра вес ці па га дзі не, хоць столь кі 
ад ве дзе на на эк скур сію па ўсім 
му зеі. Ёсць ме ха ніч ныя, му зыч-
ныя, вас ко выя, рос та выя...

Асоб ныя экс па на ты функ цы-
я наль ныя, як драў ля ны Шчаў-
ку нок з 30-40-х га доў мі ну ла га 
ста год дзя, які да гэ та га ча су лу-
зае арэ хі. А вось Акі лу-агу рэч-
ні ка — скрутак з пас мы ня вы-
раб ле на га льну і су кон най ніт-
кі — кла лі ў боч ку з за со ле ны мі 
агур ка мі, каб не бы ло цві лі.

Не ка то рыя цац кі ма юць глы-
бо кі фі ла соф скі сэнс. На прык-
лад ляль кі-«пя рэ ва рат ні», якія ў 
сла вян скіх тра ды цы ях ува саб-
ля юць у са бе дзяў чы ну, ма ці і 
ба бу лю, у аме ры кан скіх — су-
праць пас таў лен не нег ры цян кі і 
бе лай жан чы ны. Уво гу ле нашы 
ляль кі тра ды цый на ра бі лі ся з 
ану чак і ні так да рэ лі гій ных свят. 
На прык лад, Па да рож ні ца, у якой 

ха ваў ся ка ва лак зям лі, да ва ла ся 
ў ванд роў ку. Траў ні цай ка рыс-
та лі ся для вы гнан ня хва ро бы, а 
Дзе ся ці руч ку да ры лі гас па ды ні, 
каб яна ўсё па спя ва ла. Лі ха ман кі 
ўбі ра лі ў ся бе ўсё ня доб рае, што 
бы ло ў ха це — по тым іх ра зам з 
усім кеп скім па лі лі ў пе чы.

— Аб ра да выя статуэткі, у 
ад роз нен не ад су час ных ца-
цак, вы му ша лі ма лых фан та-
зі ра ваць, — за ўва жы ла Га лі на 
Сы ра кваш, у якой ад на з лю бі-
міц — прос цень кая ляль ка са-
вец кіх ча соў у ру жо вай су кен-
цы. — Кож ная ляль ка мае свой 
ха рак тар, бо май стры ўкла лі ў 
іх ду шу. Я стаў лю ся да іх як 
да ства рэн няў хай і «аду шаў-
лё ных», але іс ну ю чых у ін шым 
вы мя рэн ні. Не здар ма, сло ва 
«ляль ка», згод на са слоў ні кам, 
ад каз вае на пы тан не «хто?».

Ад ной з пер шых ца цак не-
маў ля ці ў на шых прод каў быў 
зай чык з ануч кі, які на цяг ваў ся 
ма ло му на паль чык і быў яго 
за баў кай, сяб рам і су ця шаль-
ні кам. Ён меў псі ха ла гіч на-тэ-
ра пеў тыч ны эфект.

Ка зач ныя ж пер са на жы — 
на асоб ным стэн дзе. Яны спе-
цы яль на не пад пі са ны, але за 
кож най ге ра і няй ста іць ад па вед-
ная кні га. Тут вам і Па пя луш ка, 
і Чыр во ны Кап ту рок, Ра пун цэль, 
Мэ ры По пінс, Гер да, Алі са і ін-
шыя. Для са мых ма лень кіх вы-
стаў ле ны ге роі муль ці каў.

Жы ве тут і шар нір ная ма-
рыянетка, якая кі ру ец ца два і мі 
людзь мі, — ста ры з «Каз кі пра 
ры ба ка і рыб ку», зроб ле ны бе-
ла рус кай ля леч ні цай Аляк санд-
рай Паў лю ка вец. Гэ тая ра бо-
та — дуб лі кат, ары гі нал жа ра-

зам з ляль кай баб кі ўдзель ні чаў 
у спек так лі ля леч на га тэ ат ра 
«Ча му ста рэ юць лю дзі».

Вы тан ча ныя ляль кі-рэп лі-
кі ад ноў ле ны па ўзо ру гіс та-
рыч ных ца цак та кі мі вя до мы-
мі май стра мі, як Дон Ру перт і 
Фрэ дзіс Гэ ле ры. На пры кла дзе 
гэ тых экс па на таў ві даць, што 
спа чат ку ляль кам ра бі лі да рос-
лыя тва ры, а іх адзен не цал кам 
ад па вя да ла ка но нам тых ча соў, 
ка лі дзяў ча так за цяг ва лі ў гар-
сэт і ра бі лі ім цяж кія пры чос кі.

Пер ні ка вы до мік і пі рог, зроб-
ле ны ру ка мі Над зеі Мар фі най, 
ад ной з эк скур са во даў Му зея 
дзя цін ства, вы гля да юць як са-
праўд ныя. Яна ж змай стра ва ла 
хат ку Ба бы Ягі і гар шчок для 
ча роў на га зел ля, якое ва рыц ца 
на плі це ў за ле ча ра дзей ных рэ-
чаў. По бач — ма гіч ныя бу тэль кі, 
ды ван-са ма лёт і ін шыя цу ды. За 
вя лі кім ста лом тут бу дуць пра во-
дзіц ца за ня ткі, пер шай тэ май якіх 
ста не вы раб ка ляд на га анёл ка.

Ма тэ ры я лаў, з якіх вы раб ля-
лі ся цацкі, мност ва: воск, фетр, 
дрэ ва, ніт кі, фар фор, пласт ма-
са, спра са ва нае пі ла він не. Яны 
ўраж ва юць як сва ёй пры ро дай, 

так і кан чат ко вым вы ні кам. 
На прык лад, італь ян скія ляль кі 
лен чы, ство ра ныя ў 30-х га дах 
мі ну ла га ста год дзя ўруч ную, 
за раз да во лі рэд кія. Іх тва ры кі 
аб цяг ва лі фет рам, які па вер се 
раз ма лёў ва лі.

Ёсць у му зеі і су час ныя кан-
струк тар «Ле га», ро ба ты і мяккія 
цацкі. З са вец кай эпо хі за ха ва-
лі ся ца цач ная плі та, праль ная 
ма шы на, сан кі і пі я ні на.

— Ма лым ці ка ва ўба чыць так-
са ма зна ё мыя і лю бі мыя рэ чы, а 
не толь кі гіс та рыч ныя. А да рос-
лыя ўспа мі на юць сва іх ца цач ных 
сяб роў з дзя цін ства, — рас ка за ла 
ства раль ні ца му зея. — Для мя не 
дзя цін ства — гэ та са мы шчас лі-
вы пе ры яд, ка лі жы выя баць кі — 
твая апо ра, усе сяб ры яшчэ вер-
ныя, ка лі ма ро жа на га на ру бель 
мож на бы ло ку піць столь кі, каб 
ужо не ад чу ваць яго сма ку.

У асоб ным па коі дзяў ча ты 
мо гуць па гу ляць з са праўд ным 
до мі кам Бар бі, а хлоп чы кі — пе-
ра тва рыц ца ў ры ца раў і за ха-
піць вя ліз ны за мак. А так са ма 
сес ці ў ма гіч нае крэс ла і за га-
даць за па вет нае жа дан не, якое 
аба вяз ко ва збу дзец ца.

Іры на СІ ДА РОК.
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На шай Ва сі лі се ўжо год і дзе вяць ме ся цаў. Гэ ты 
час, на поў не ны ра дас цю, тур бо та мі і ад крыц-
ця мі, пра ля цеў як ад но ім гнен не. Нам з Ві кай 
да вя ло ся шмат ча му на ву чыц ца, шмат у чым 
змя ніць лад свай го жыц ця. Ня рэд ка па роз ных 
пы тан нях кан суль ту ем ся ў сва іх баць коў і зна ё-
мых, вы ка рыс тоў ва ем спе цы яль ную лі та ра ту ру. 
Але ні дзе і ні ко лі не знай сці ад ка зу на пы тан не: 
што зна чыць быць та там? Вось які сэнс за мі ну-
лыя амаль два га ды гэ тыя сло вы на бы лі аса біс та 
для мя не.

Быць та там — гэ та ў адзін з доў га ча ка ных дзён 
спа чат ку хва ля вац ца, ад ліч ваць кож ную хві лі ну, ата-
ка ваць тэ ле фон ра дзіль ні, а по тым атры маць на ві ну, 
якая пе ра вер не тваё жыц цё.

Са браць са ма стой на ло жа чак, пра ве рыў шы ўсё па 
дзе сяць ра зоў, а по тым кож ны раз ра да вац ца, на зі ра-
ю чы, як ёй утуль на ў ім спаць.

Раз гу біц ца, ка лі ўпер шы ню сам апы неш ся ў дзі ця чай 
кра ме, і на ку піць шмат рэ чаў, не ка то рыя з якіх так і не 
бу дуць на дзе тыя.

Зра зу мець і ад чуць хва ля ван ні сва іх баць коў, якія 
ра ней зда ва лі ся на ду ма ны мі і бес пад стаў ны мі.

Пра чы нац ца ся род но чы не ад та го, што не аб ход на 
па пра віць сваю коў дру, а ад дум кі: «Ці не рас кры ла ся 
ма лая, ці не за мерз лі яе нож кі?».

Умець усміх нуц ца, ня гле дзя чы на тое, што ўся рэ-
дзі не ты ўвесь на ўзво дзе ад чар го вых кап ры заў, вы-
плю ну тай ка шы ці рас ма за ных фар баў. Усміх нуц ца і з 
лю боўю па тлу ма чыць, ча му так ра біць нель га.

На ву чыц ца на ха ду скла даць ка лы хан кі ці каз кі, каб 
дач ка маг ла за снуць пад гіс то рыю, у якой ёсць і яна, 
і яе ўлю бё ная ляль ка, і ін шыя зу сім не  ча ка ныя ге роі. 
Зра зу мець: ка лі прос та так чыс ціць но сік, то бу дзе іс тэ-
ры ка, а ка лі цёт цы «ват най па лач цы» вель мі не аб ход на 
па зна ё міц ца з «ко за мі», якія ў ім жы вуць, то гэ та зу сім 
ін шая спра ва.

Ра да вац ца ран ня му пад' ёму ў вы хад ны дзень, ка лі 
за доў га да сіг на лу бу дзіль ні ка твой сон па ру шае гуч-
нае: «Па пуя».

Ка лі ма лая пач не ра біць пер шыя ня ўпэў не ныя кро кі, 
тры ма ю чы ся за тваю ру ку, усім сэр цам зра зу мець, што 
ты — яе апо ра: у гэ тую хві лі ну і на ўсё жыц цё.

Ад чуць не бы ва лае па чуц цё го на ру, ка лі ад ной чы 
за ўва жа еш на це ле дзі ця ці ра дзім ку ў тым жа мес цы, 
што і ў ця бе. І не дзе ў пад свя до мас ці ста віш яшчэ адзін 
плю сік у пе ра лі ку та го, чым вы па доб ныя.

Умець па ба чыць у не зра зу ме лай ме ша ні не плас-
ты лі ну ба бу лю, ка лі ма ле ча сцвяр джае, што зля пі ла 
ме на ві та яе.

Не зла вац ца на чар го вую шко ду, а ву чыц ца вы праў-
ляць яе ра зам.

Ад ной чы нес ці ма лое на ру ках і на па ву чан не, што 
не аб ход на «ту паць нож ка мі», не ча ка на па чуць, што 
та ту не цяж ка. Спа чат ку рас смя яц ца ад та кой вы на ход-
лі вас ці, а по тым па га дзіц ца, бо са праў ды, гэ та вель мі 
пры ем ны ця жар.

Не ба яц ца быць смеш ным і «па піць» гар ба ту ра зам з 
ляль ка мі, аль бо, не зва жа ю чы на двух сэн соў ныя по зір кі 
та кіх жа баць коў, за брац ца ра зам з дач кой на дзі ця чую 
гор ку, каб да па маг чы ма лой пе ра адо лець страх і на-
даць ёй упэў не нас ці.

На ву чыц ца пры зна ваць, што жон ка до ма, на гас па-
дар цы, мо жа ста міц ца больш, чым ты на пра цы.

Ка лі ад ной чы ра ні цай пас ля твай го па ца лун ку дач ка 
спа чат ку не за да во ле на скла дзе вус ны, а по тым пя-
шчот на пра вя дзе ма лень кі мі да ло ня мі па тва ім тва ры і 
вы дасць: «Ты ка ю ці!», пад ха піц ца і тэр мі но ва па га ліц ца, 
на ват ка лі не збі раў ся гэ та ра біць усе вы хад ныя.

Заў сё ды ад чу ваць ад каз насць і ў сі ту а цы ях, ка лі 
не аб ход на пры няць скла да нае ра шэн не, ду маць, ці не 
бу дзе та бе за яго со рам на пе рад дач кой.

Пад час дзён на га сну дач кі на ву чыц ца ра біць не аб-
ход ныя спра вы амаль бяз гуч на, каб не стра ціць ні вод-
най хві лі ны воль на га ча су.

На сця ро жыц ца, ка лі на пра па но ву неш та зра біць 
дзі ця ска жа: «По тым». Ці не з'яў ля ец ца гэ та ад люст-
ра ван нем тва іх па во дзін? Быць больш уваж лі вым і на 
ўлас ным пры кла дзе дэ ман стра ваць, што ад клад не 
ідзе на лад.

За сму ціц ца, атры маў шы ў кан цы пра цоў на га дня 
тэр мі но вае за дан не. Але не ад та го, што вы му ша ны 
за тра ціць воль ны час, а ад та го, што стра ціў ве чар, які 
мог бы пра вес ці з сям' ёй. Бо, ка лі прый дзеш да до му, 
дач ка бу дзе спаць, і ты за ста неш ся без та ко га цёп ла га 
«ся пой най но ці».

Умець ад мо віць у яшчэ ад ной цу кер цы, ад якой 
дак лад на вы сып ле дыя тэз, на ват ка лі та бе за зі ра юць 
пра ма ў во чы, ка жуць ча роў нае сло ва «ка лі лас ка», 
а по тым пас ля паў зы, быц цам кант роль ным стрэ лам, 
яшчэ жа лас лі ва да да юць «тро шач кі».

Быць та там — гэ та зра біць усё маг чы мае, ад даць 
усю ду шу, але не для та го, каб ця бе лю бі лі, а для та-
го, каб вы ха ваць ча ла ве ка, які бу дзе здоль ны лю біць: 
шчы ра і бес ка рыс лі ва, як ты.

Аляк сандр АЛЕ СІК
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Дзед Ма роз 
уз на га ро дзіў малых

Сё ле та свя та су стрэ чы Сня гур кі і Ма тух ны Зі мы 
са шмат лі кай сві тай у ма ёнт ку га лоў на га бе ла рус ка га 
Дзе да Ма ро за ад зна ча на яшчэ ад ной па дзе яй — 
уз на га ро джан нем пе ра мож цаў кон кур су.

Пу шчан скі дзед ця гам го да пра во дзіў два твор чыя кон кур сы 
ся род сва іх пры хіль ні каў. Дзе ці пры сы ла лі ў Бе ла веж скую пу шчу 
лі та ра тур ныя ра бо ты пра на ва год нюю ёл ку і цац кі, зроб ле ныя 
сва і мі ру ка мі. Удзель ні ка мі кон кур су ста лі больш за ты ся чу хлоп-
чы каў і дзяў ча так з усіх кут коў Бе ла ру сі. Пад час цы ры мо ніі Дзед 
Ма роз пры знаў ся, што гэ та бы ла скла да ная за да ча — вы зна чыць 
пе ра мож цаў, бо школь ні кі да сла лі шмат доб рых ра бот.

Але ж во сем най леп шых атры ма лі гра ма ты і ма ляў ні чыя аль-
бо мы пра пу шчу, а так са ма бі ле ты на на вед ван не ма ёнт ка Дзе да 
Ма ро за, валь е раў і му зея пры ро ды.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На шым дзя цям
Ма лень кіх мін чан ча ка юць па да рун кі ад го ра да

Са мае доў га ча ка нае і лю бі мае дзят вой ме ра пры ем ства — 
Га лоў ная ёл ка кра і ны — прой дзе 24 снеж ня ў Па ла цы Рэс-
пуб лі кі. Свя та на ве да юць ка ля 1570 ма лень кіх мін чан, ча-
ка юц ца і між на род ныя дэ ле га цыі з гім на зіі імя Фран цыс ка 
Ска ры ны з Віль ню са і гім на зіі №23 з Ры гі.

На мес нік на чаль ні ка ад дзе ла вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най 
работы ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма На дзея ВЯ-
ЛІ КАЯ рас ка за ла, што з 10 снеж ня і да 10 сту дзе ня прой дзе 
тра ды цый ная рэс пуб лі кан ская ак цыя «На шы дзе ці». На він кай і 
са праўд ным свя точ ным па да рун кам сё ле та ста не ад крыц цё двух 
дзіцячых садкоў у Цэнт раль ным ра ё не: №32 і №28. Апроч та го, 
на ба зе ўста ноў аду ка цыі прой дуць на ва год нія ра ніш ні кі і свя ты. 
На дзея Вя лі кая па ве да мі ла, што за пра шаць у дзі ця чыя са ды пры-
ват на га Дзе да Ма ро за мож на толь кі па ўзгад нен ні з кі раў ніц твам 
уста но вы і баць коў скім ка мі тэ там.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

�

Добрая навінаДобрая навіна  ��

У МУ ЗЕІ У МУ ЗЕІ 
ДЗЯ ЦІН СТВАДЗЯ ЦІН СТВА

Цац кі, па між які мі ча ты ры ты ся ча год дзі: шлем 
фан тас тыч на га во і на з су час най гуль ні «Зор ныя вой ны» 
і ке ра міч ная ляль ка (2-е ты ся ча год дзе да на шай эры; ма кет), 
зной дзе ная на мес цы ста ра жыт на га па се лі шча ў Кі таі.

На кух ні, дзе Ба ба Яга га туе ка зач ныя на поі, 
мы заспелі за ха валь ні цу му зея Над зею Мар фі ну. 
Дзяў чы на мае вы шэй шую пе да га гіч ную аду ка цыю, 
што вель мі да па ма гае ёй за ха піць ма лень кіх эк скур сан таў 
рас по ве да мі пра ка зач ных лі та ра тур ных ге ро яў.

Драў ля ны Шчаў ку нок 
з 30-40-х га доў мі ну ла га 
ста год дзя, да гэ та га ча су 
лу зае арэ хі.


