
Жа но чыя су кен кі кан ца XІX — па-
чат ку XX ста год дзя, а так са ма 
ка пя лю шы кі, су мач кі, па ра со ны, 
паль чат кі і ін шыя дам скія рэ чы 
па каз вае Гро дзен скі дзяр жаў ны 
му зей гіс то рыі рэ лі гіі на вы ста ве 
«Ма дэрн — эпо ха жа ноц кас ці». 
Сваю ка лек цыю Ма ры на ІВА НО ВА 
з Кі е ва збі рае ўжо ка ля 30 га доў. А 
па чы на ла ся яна...

Ма ры на Іва но ва ка жа, што мно гія 
рэ чы, якія ця пер лі чац ца ра ры тэт ны мі, 
бы лі з ёй з дзя цін ства, да ста лі ся ад ма-
мы. А той — ад яе ма ту лі, ба бу лі. Ма ры-
на па сён ня ка рыс та ец ца, на прык лад, 
кра вец кі мі на жні ца мі, якім, пэў на, ужо 
га доў 150.

Пер шым прад ме там, з яко га Ма ры на 
Іва но ва рас па ча ла фар мі ра ваць сваю 
ка лек цыю, стаў ка пя лю шык. Ста ра-
даў ні га лаў ны ўбор у да во лі ня кеп скім 
ста не ад шу каў ся на га ры шчы пад час 
пе ра бі ран ня ра зам з сяб роў кай рэ чаў, 
што на ле жа лі яе ба бу лі. Дак лад ней, ка-
пя лю шы каў бы ло два. Адзін пе рад алі 
тэ ат ру імя Л. Укра ін кі, а дру гі за стаў ся ў 
Ма ры ны. Не ўза ба ве сяб роў ка па да ры ла 
ёй су мач ку, пры чым, уда ло ся ўста на віць 
год яе вы ра бу: 1860-ы. А по тым на ма-
не ке не з'я віў ся і га лоў ны прад мет жа но-
ча га воб ра за — су кен ка. І, як ка жуць, 
пай шло-па еха ла...

Вы ста ва ў Грод не па каз вае 25 кас цю-
маў, якія слу жы лі ў эпо ху ма дэр ну вы со-
ка па стаў ле ным жан чы нам у са мых роз-
ных жыц цё вых сі ту а цы ях. Для ўра чыс тых 
вы пад каў, па хо ду ў опе ру, ві зі таў, па да-
рож жаў, пра гу лак па мар скім уз бя рэж-
жы і за го ра дам, ле там і во сен ню... Пры 
гэ тым ба га тым да мам мож на не толь кі 
па зайз дрос ціць, але і... па спа чу ваць. Бо, 
му сіць, не над та лёг ка і ра дас на па не-
каль кі ра зоў на дзень мя няць свае ўбо-
ры, ды яшчэ з аба вяз ко вым уціс кан нем 
та ліі ў гар сэт. І са праў ды, пры га жосць 
па тра буе ах вя раў.

Уво гу ле, толь кі су ке нак (з да ра гіх 
тка нін, упры го жа ных бі се рам, за ла ты мі 
ніт ка мі, ка рун ка мі, стуж ка мі) у ка лек цыі 
за раз больш за 100. Плюс ка пя лю шы кі 
і па ра со ны, якія слу жы лі не аба ро най 

ад сон ца ці даж джу, а ўпры га жэн нем, 
да паў нен нем да воб ра за. Гэ тыя і ін шыя 
прад ме ты Ма ры на Іва но ва куп ля ла на 
ін тэр нэт-аў кцы ё нах. «Па ля ван нем» на 
ста ра даў ні я жа но чы я «штуч кі» за ха пі лі-
ся і яе сва я кі, сяб ры. Амаль кож ную рэч 
да во дзіц ца рэ стаў ры ра ваць, лі та раль на 
вяр таць да жыц ця, што Ма ры на ро біць 
сва і мі ру ка мі, вы ка рыс тоў ва ю чы спе цы-
яль ныя ін стру мен ты і тэх на ло гіі.

Ці ка ва, што для дэ ман стра цыі ста-
ра даў ніх кас цю маў ты по выя су час ныя 
ма не ке ны не па ды хо дзяць — па трэб ны 
спе цы яль ныя, пад фі гу ру з «гар сэт най» 
та лі яй. І іх Ма ры на на ву чы ла ся вы раб-
ляць.

Гар сэ ты, да рэ чы, на сі лі і дзяў чын кі. 
Не каль кі ста ра даў ніх дзі ця чых кас цю-
маў, так са ма з ка лек цыі Ма ры ны Іва но-
вай, ста лі ас но вай яшчэ ад ной му зей най 
экс па зі цыі «У ча кан ні ка ляд на га цу ду». 
Ра зам з ін шы мі прад ме та мі (іко на мі, кні-
га мі, цац ка мі, фа та гра фі я мі) яны ства-
ра юць ат мас фе ру дзі ця ча га па коя на 
Ка ля ды ў сям'і ХІХ ста год дзя. Роз ні ца з 
сён няш ні мі но ра ва мі ха ця б у тым, што 
су час ныя дзе ці, атрым лі ва ю чы ня ма ла 
па да рун каў, не заў сё ды іх цэ няць. Зла-

маў ад ну цац ку — на та бе ін шую... Ка лі 
ж ты ве даў, што, ада рваў шы лап ку ці 
вуш ка ад ней ка га зай чы ка аль бо міш кі, 
больш па доб на га па да рун ка не атры-
ма еш, то ста віў ся да ца цак бе раж лі ва. 
Му сіць, та му яны і за ха ва лі ся да на ша-
га ча су.

А са праўд ны цуд, на пэў на, у тым, што 
дзя ку ю чы Ма ры не Іва но вай сён ня мож на 
ўба чыць кас цю мы, якія на сі лі больш за 
ста год дзе та му дзе ці. Лю бое ста ра даў-
няе адзен не за ха ваць цяж ка, а асаб лі-
ва — дзі ця чае, бо гэ тыя рэ чы звы чай на 
пе ра хо дзі лі з ад на го па ка лен ня ў дру гое 
і, зра зу ме ла, моц на знош ва лі ся.

ДА ТЭ МЫ
Каш тоў насць ста ра даў ня га адзен ня 

знач на ўзрас тае, ка лі вя до мы яго ра ней-
шыя ўла даль ні кі. На прык лад, да ад ной з 
бе лых шлюб ных су ке нак, якую Ма ры на 
Іва но ва ку пі ла праз ін тэр нэт-аў кцы ён, 
пры кла да ла ся фа та гра фія ма ла да жо наў 
з да тай за клю чэн ня шлю бу: 27 мая 1919 
го да. Па іро ніі лё су, купля гэ тай су кен кі 
так са ма ад бы ла ся 27 мая.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by
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1930 год — пра фе сар Цю рых ска га вы шэй ша га тэх-
ніч на га ву чы лі шча Воль фганг Паў лі (1900-1958), 

адзін са ства раль ні каў су час най кван та вай фі зі кі, на кі ра ваў 
на ад рас Між на род най кан фе рэн цыі па пы тан нях ра дые ак-
тыў нас ці, што пра хо дзі ла ў Цю бін гі не, ліст, у якім вы клаў 
сваю гі по тэ зу пра іс на ван не ней тры на. Гэ тую «пры від ную» 
час ці цу ён на зваў ней тро нам, па коль кі «са праўд ны» ней трон 
та ды яшчэ не быў ад кры ты. Да сва ёй вы сно вы фі зік прый-
шоў пад час на зі ран ня за рас па дам атам ных яд раў, пры якім 
ней трон вы пус кае элект рон, пе ра тва ра ю чы ся ў пра тон. Та кім 
чы нам, у Паў лі атры ма ла ся ўста на віць ві да воч нае па ру шэн не 
за ко на за ха ван ня энер гіі: пас ля ўлі ку ўсіх за рэ гіст ра ва ных 
пра дук таў рас па ду энер гія пас ля яго аказ ва ла ся мен шай за 
сваё зна чэн не да рас па ду. Па вод ле гі по тэ зы Паў лі, пры та кім 
рас пад зе вы пус ка ец ца ней кая не за рэ гіст ра ва ная час ці ца, 
якая ня се стра ча ную энер гію, і та ды за кон за ха ван ня мо ман ту 
ім пуль су за ста ваў ся ў сі ле. Наз ву «ней тры на» праз два га-
ды пра па на ваў італь ян скі фі зік Эн ры ка Фер мі. Ней трон быў 
экс пе ры мен таль на ад кры ты ў 1932 го дзе, а ўскос ныя до ка зы 
іс на ван ня ней тры на бы лі зной дзе ны ў 1953-м.

1946 год — на Мас коў скім за вод зе ма ла літ раж ных аў-
та ма бі ляў (з 1968 го да — Аў та ма біль ны за вод імя 

Ле нін ска га кам са мо ла, АЗЛК) быў са бра ны пер шы лег ка вы 
аў та ма біль «Маск віч-400». Ча ты рох месны «лег ка вік» раз ві ваў 
мак сі маль ную хут касць 90 км/г і, за вы клю чэн нем не ка то рых 
ад роз нен няў, уяў ляў з ся бе амаль дак лад ную ко пію ня мец ка га 
аў та ма бі ля «Опель-Ка дэт К38». Іні цы я та рам яго вы пус ку вы-
сту піў сам Ста лін. «Опель-Ка дэт К38» спа да баў ся Ста лі ну яшчэ 

да вай ны. У 1940 го дзе на па ка зе ў Крам лі ўзо раў за меж ных і 
перс пек тыў ных ай чын ных лег ка вых аў та ма бі ляў пра ва ды ру не 

спа да баў ся «КІМ-10» з 2 дзвер-
ца мі, які быў спра ек та ва ны па 
ма дэ лі кам пакт на га аў та ма бі ля 
«Форд Пер фект». За тое яго за-
ці ка віў «Опель». Ме на ві та та кім 
уяў ляў ся Ста лі ну са вец кі на род-
ны аў та ма біль. Пас ля пе ра мо гі, 

у лі пе ні 1945-га, па яго за га дзе з са вец кай зо ны аку па цыі 
Гер ма ніі бы лі цал кам вы ве зе ны ў Маск ву аб ста ля ван не і да-
ку мен та цыя бран дэн бург ска га аў та за во да фір мы «Опель», на 
асно ве якіх і быў вы раб ле ны «Маск віч-400».

1949 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Сяр гей Мі ро на віч 
Уша рэн ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма тэ ры-

я лаз наў ства, док тар тэх ніч ных на вук (1998). У 1973 го дзе 
скон чыў БПІ. З 1973-га — у НДІ па раш ко вай ме та лур гіі. У 
1993-2002 га дах пра ца ваў ды рэк та рам НДІ ім пуль сных пра-
цэ саў з до след най вы твор час цю Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
на ву ко ва-вы твор ча га кан цэр на па раш ко вай ме та лур гіі. Аў тар 
на ву ко вых прац па ма тэ ры я лаз наў стве пры ды на міч ных на-
груз ках. Рас пра ца ваў ме та ды і тэх на ло гіі атры ман ня но вых 
кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў.

Еў да кія ЛОСЬ, паэ тэ са:
«Вя лі кія лю дзі на шчад кам 

у ге нах заўж ды за вя шча лі лю боў».

НАПРЫКАНЦЫ16

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА 
(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  284 44 04, падпіскі і распаўсюджвання  — 
284 44 04, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.035. Iндэкс 63850. Зак. № 4668.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

3 снежня 2015 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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4 снежня 2015 г.

Доб ра бы ло б, ка лі б на 
эк за ме не пры сут ні ча лі пра-
даў цы-кан суль тан ты.

Ся дзіш, за су ма ваў, а ён 
тут та бе: «Вам пад ка заць 
што-не будзь?»

— Ма ма, я за ва рыў чай, як 
ты пра сі ла!

— Я пра сі ла ця бе скон чыць 
уні вер сі тэт.

— Вой, пе ра блы таў...

Жан чы на! Пе рад ува хо-
дам у са цы яль ныя сет кі за-
пом ні тры за ла тыя пра ві лы:

1. Ад клю чы плі ту!
2. За кру ці кран на кух ні!
3. За бя ры дзі ця з дзі ця-

ча га са дку!

Ня дзе ля, ра ні ца. Муж рас-
плюшч вае во чы. Го лас жон кі:

— Тры га дзі ны ўжо ча каю! 
Не дай Бог, ты праз мя не 
прос та так пе ра ле зеш...

Уба чыў рэ цэпт: «Вазь-
мі це 200 гра маў кань я-
ку...» Да чыт ваць не стаў, 
мне ўжо па да ба ец ца гэ тая 
стра ва.

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. УВЯДЗЕННЕ Ў ХРАМ 
БОЖАЙ МАЦІ.
К. Барбары, Хрысціны, 
Яна.

Месяц
Апошняя квадра 3 снежня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.09 16.50 7.41
Вi цебск — 9.05 16.33 7.28
Ма гi лёў — 8.59 16.40 7.41
Го мель — 8.47 16.45 7.58
Гродна — 9.23 17.07 7.44
Брэст — 9.15 17.16 8.01
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Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Да лё кае-бліз каеДа лё кае-бліз кае  ��

«ПРЫ ВІ ТАН НЕ» 
З ЭПО ХІ ЖА НОЦ КАС ЦІ
Як ста ра даў ні ка пя лю шык па слу жыў па чат кам для ўні каль най ка лек цыі
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