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Са ма ж На тал ля Пят роў на ка жа, 

што га лоў ная за слу га не яе: «Пра тое, 

што іс на ва ла та кое іг ры шча, мне рас-

ка за ла свяк роў ка Соф'я Адоль фаў на, 

якая згад ва ла, як ці ка ва даў ней у вёс-

цы пра хо дзі лі ве ча рын кі для мо ла дзі. 

І мы ад ра дзі лі спа чат ку ве ча рын кі з пес-

ня мі і тан ца мі, а по тым на ва жы лі ся і на 

«ка та». Аса біс та мя не ўсцеш вае, што ў 

аб ра дзе ўдзель ні чае і ста рэй шае па ка-

 лен не, наш на род ны хор «Ве ся лу ха», 

і твор чая мо ладзь, хай яе за раз ня мно-

га, але яна ёсць, і гэ та на ша бу ду чы ня.

Зна чыць, тра ды цыя не за бы ва ец ца, 

а пе рад аец ца».

...Ра ней гэ ты аб рад пра во дзі лі ў вя-

лі кай ха це, каб бы ло воль на спя ваць і 

тан ца ваць, але па сту по ва коль касць 

удзель ні каў па вя лі чы ла ся, та му дзею 

пе ра нес лі ў Дом куль ту ры, дый тое, усе 

ах вот ныя ледзь змя шча юц ца ў ад ным 

па коі. «Ні чо га, — смя юц ца, — га лоў-

нае, на ша му ка ту мес ца ха пае». «Кот», 

са бра ны з бу лак (га ла ва, ту ла ва і ла-

пы), са ла (ву шы), каў ба сы (хвост) ды 

ін шых эле мен таў — ву сы з ма ка ро ны, 

во чы з ра зы нак, рот з морк вы ці па-

мі до ра — пад веш ва ец ца на тка ным 

по ясе пад столь на су праць чыр во на га 

ку та. По тым кож ны па чар зе «пад' яз-

джае» да ка та вер хам на віл ках ці ча-

пя ле і ста ра ец ца ад ку сіць ка ва ла чак, 

а ін шыя ўдзель ні кі сме шаць і пе ра шка-

джа юць. Пры гэ тым трэ ба гуч на пра-

маў ляць: «Ад па ро га да ку та еду на 

лы са га ка та!» Хто не спраў ля ец ца з 

за да чай, вы кон вае «фант» — спя вае 

пры пеў кі, аль бо «хо дзіць пеў нем ва-

кол ку ры цы», аль бо, ка лі гэ та ма ла дая 

дзяў чы на, ста но віц ца на та бу рэт ку ды 

кры чыць: «Ма ма, рых туй па душ кі — 

за муж ха чу!» Са мыя ры зы коў ныя ка-

бе ты па га джа юц ца на «габ ля ван не». 

Гу ляць мож на доў га, але ка лі ўжо ўсе 

ста мі лі ся, да юць умоў ны знак — му-

зы кан ты вы кон ва юць пес ню «Час да-

до му, час...».

Аб рад, да рэ чы, раз лі ча ны вы ключ на 

на да рос лых, бо і за стол ле, і не ка то рыя 

на род ныя гуль ні ды жар ты раз лі ча ны 

стро га на «18+». Але каб па зна ё міць 

дзя цей з тра ды цы яй, не каль кі ра зоў 

ар га ні за та ры ра бі лі для вуч няў 3—4 

кла саў са лод кі ва ры янт пе ча на га «ка-

та» — з зе фір ны мі вуш ка мі, яб лы ка мі і 

мар ме ла дам, а так са ма па ка за лі прос-

тыя гуль ні і тан цы — асаб лі ва па пу ляр-

ным у дзят вы ака заў ся «ра мень чык».

«Ка на ніч ны» рэ цэпт ка та ня змен ны: 

1 кг му кі, 450 мл ма ла ка, 40 г драж джэй, 

2 яй кі, 2 ста ло выя лыж кі цук ру, чай ная 

лыж ка со лі, кры ху (ка ля 50 г) мар га ры ну 

ці мас ла. Ка лі цес та па ды дзе ў цёп лым 

мес цы, яго трэ ба аб мяць і даць пад-

рас ці яшчэ, по тым па ка чаць як след на 

ста ле, зля піць га ла ву, ту ла ва, лап кі, на 

бля ху — і ў печ ку. Па куль гас па дар яго 

да стае і збі рае фі гу ру на шпаж кі, гос ці 

рас пя ва юц ца, гу ля юць ды тан цу юць.

«Што тан чым? Па-роз на му: «Сту-

кал ку-гру кал ку», па дэс пань, кад ры-

лю, «лы са га», кра ка вяк, — пе ра ліч-

вае мас тац кі кі раў нік До ма куль ту-

ры Сяр гей ЯН КОЎ СКІ. — Спя ва ем 

«Дроб ну драб ні цу», «Бы ла ў мя не 

ку рач ка», «Па ля цеў га луб», на шу 

мяс цо вую «Зя лё нае ліс це» ды ін шыя 

на род ныя пес ні, ла дзім гуль ню-зна ём-

ства «па ду шач ка», та нец з дзер ка чом, 

гуль ню ў «ра мень чы кі», ды шмат ча-

го — кож ны раз атрым лі ва ец ца кры ху 

іна чай, чым па пя рэд ні.

Ча му на огул кот? Пе ра ем ні кі тра ды-

цыі тлу ма чаць: «Кот — ахоў нік шлю бу, 

сім вал ся мей на га шчас ця і даб ра бы ту, 

урад лі вас ці і пла да ві тас ці. Та му гу ляць у 

яго мо гуць як ма ла дыя хлоп цы і дзяў ча-

ты, так і ўжо за муж нія і жа на тыя, ста лыя 

лю дзі — хі ба ка му не хо чац ца, каб усё 

пла дзі ла ды ра дзі ла і ў до ме, і на ага ро-

дзе? Наш кот — ру ды, бы со ней ка, ён 

кла по ціц ца пра лю дзей, і чор на га ка та, 

які сім ва лі зуе ня шчас це, ён не лю біць і 

пра га няе прэч, каб ні ко му не шко дзіў і 

па ры не раз бі ваў». Ле тась скір ман таў-

скі кот па цвер дзіў сваю сла ву і «звёў» 

яшчэ ад ну па ру — Аляк санд ру і Дзміт-

рыя; ма ла дыя лю дзі па зна ё мі лі ся ме на-

ві та на свя це і вы ра шы лі быць ра зам, а 

сё ле та зноў прый шлі — па но вую пор-

цыю ся мей на га шчас ця.

Пас ля ўня сен ня аб ра ду ў спіс не ма-

тэ ры яль най куль тур най спад чы ны Бе-

ла ру сі ці ка васць да яго знач на вы рас-

ла. «Вы га то выя, ка лі што, да на плы ву 

ту рыс таў? — пы та ем ся ў скір ман таў-

цаў. — Гас цям мы заўж ды ра ды: ка лі 

тра пяць аку рат на «ка та», на Пі лі паў ку 

ці ў сту дзе ні на Ка ля ды, мож на ўба чыць 

аб рад на свае вочы, ка лі пры едуць у ін-

шы час — усё ад но змо жам рас ка заць і 

па ка заць, бо ў До ме куль ту ры са бра на 

вя лі кая фо та вы стаў ка за роз ныя га ды, 

ёсць доб ры фільм».

Для шы ро кай пуб лі кі «ка та» ўпер-

шы ню па ка за лі ў ся рэ дзі не 80-х — у 

пра гра ме «За пра ша ем на вя чор кі», 

якая не ка лі іш ла на ай чын ным тэ ле ба-

чан ні. Ар хіў ны за піс на ка се це, ка жуць, 

не дзе за ха ваў ся да гэ туль.

Сё ле та ж са ўдзель ні ка мі і на зі раль-

ні ка мі аб ра ду ста лі не толь кі жур на ліс-

ты «Звяз ды», але і ка ле гі-тэ ле ві зій ні кі з 

«Бе ла русь 3» — у сту дзе ні на ступ на га 

го да пра скір ман таў ска га «ка та» рас-

ка жа вы пуск пра гра мы «Жы вая куль-

ту ра», вя ду чая якой Ка ця ры на Ва да-

но са ва пры зна ла ся, што ўпер шы ню 

ў жыц ці да лу чы ла ся да вы печ кі ка та: 

«Цес та са ма мя сі ла, та му якасць га-

ран тую: кот смач ны!».

Пад пес ні і тан цы, гуль ні і жар ты не-

каль кі га дзін пра ля та юць не за ўваж на. 

«Ка та» ўда ло ся ад ку сіць, аб рад за вяр-

ша ец ца, і вя ду чая-Сваш ка На тал ля 

Юш ке віч раз дае ўсім па ка ва лач ку, ды 

не прос та так, а з па жа дан ня мі: ска жам, 

«вуш кі — каб муж не ха дзіў да па друж-

кі», «ла пы — каб му жык быў ля ха ты», 

але най час цей усе про сяць «дай це мне 

ка ці ны хвост, бо ўжо хут ка пост!».

Па коль кі па ка ва лач ку пе чы ва ў 

аба вяз ко вым па рад ку да ста ец ца ўсім 

пры сут ным, за свед чым і мы: скір ман-

таў скі «кот» — смач ны! А лю дзі, якія 

за хоў ва юць гэ ты аб рад, — гас цін ныя, 

ак тыў ныя, жыц ця ра дас ныя, да лі кат-

ныя, твор чыя і дас ціп ныя. Зда ец ца, у 

аг ра га рад ку пад Дзяр жын скам жы ве і 

не кот зу сім, а ней кі дух-ахоў нік, які дае 

лю дзям за рад ба дзё рас ці пе рад доў-

гай зі мой і на ле та абя цае вяр нуц ца.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Больш фо та і ві дэа з аб ра ду 

гля дзі це на на шым сай це

www.zvіаzdа.bу

На спі не ў... 
пе ча на га ка та

На двор'еНа двор'е

КРЫ ХУ СНЕ ГУ 
СА СКАН ДЫ НА ВІІ
Спа чат ку дзень цяп ла, 
а по тым усё — зі ма

Сён ня сі ноп ты кі абя ца юць са мы цёп лы дзень на 

гэ тым тыд ні. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

бу дзе да ся гаць у за ход ніх ра ё нах на шай кра і ны 

8 гра ду саў з плюсам. Але ана маль нае цяп ло не 

пра тры ма ец ца доў га. Ужо на вы хад ныя да нас зноў 

за ві тае не зу сім спры яль нае на двор'е з поў на чы 

на ша га кан ты нен та, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У апош ні дзень во се ні з аква то рыі Бал тый ска га мо ра 

на тэ ры то рыю на шай кра і ны ча ка ец ца пе ра мя шчэн не ма-

ла ак тыў ных фран таль ных раз дзе лаў, услед за які мі пач-

нуць па сту паць пра ха лод ныя па вет ра ныя ма сы паў ноч ных 

шы рот. Ча ка ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі на двор'е. На 

боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны — не вя лі кія ка рот ка-

ча со выя апад кі ў вы гля дзе даж джу, які бу дзе пе ра хо дзіць 

у мок ры снег. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ту ман, 

сла бы га ла лёд. Ве цер за ход ні ўме ра ны, мес ца мі па ры -

віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так ад мі нус 

1 гра ду са да плюс 5.

Пер ша га снеж ня, як па за мо ве зі мы, зноў па ха ла дае. 

У гэ ты дзень на ша тэ ры то рыя бу дзе зна хо дзіц ца пад уплы-

вам ха лод ных ня ўстой лі вых па вет ра ных мас, якія па сту-

па юць са Скан ды на віі. Бу дзе воб лач нае з пра яс нен ня мі 

на двор'е. У асоб ных ра ё нах кра і ны не вя лі кі ка рот ка ча со вы 

снег. На не ка то рых участ ках да рог га ла лё дзі ца. Ве цер 

паў ноч на-за ход ні, за ход ні ўме ра ны, уна чы па ры віс ты. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ста біль на ха лод ная: мі нус 

2 — мі нус 6 гра ду саў, удзень тро хі па цяп лее, ча ка ец ца ад 

мі нус 4 гра ду саў да плюс 2 гра ду саў. На фо не па ні жэн ня 

тэм пе ра ту ры на да ро гах бу дзе сліз ка.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па ня дзе лак і аў то рак, 2 і 3 снеж ня, мес ца мі па кра і не 

ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег, на асоб ных участ ках да-

рог — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе 1—7 

ма ро зу, пры пра яс нен нях — да мі нус 9 гра ду саў. Тэм пе ра-

ту ра ўдзень скла дзе ад мі нус 4 да 2 гра ду саў з плюсам.

Сяр гей КУР КАЧ.

ФактФакт

ПРЫЗ 
ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КА

Пад ка нец фут боль на га се зо на гро дзе нец 
вый граў аў та ма біль

Та кі ро зыг рыш у Грод не ад быў ся ўпер шы ню. Клю-

чы ад но ва га «Рэ но-Ло ган» сям'і Іва но вых з Грод на 

ўру чы лі прад стаў ні кі фут боль на га клу ба «Нё ман» 

су мес на з кі раў ніц твам Цэнт раль на га спар тыў на га 

комп лек са.

Мож на ска заць, 

што ўзна га ро да за-

слу жа ная. Ба лель-

шчык Сяр гей Іва-

ноў на быў аба не-

мент на ўсе гуль ні 

се зо на. Ён ак тыў на 

пра па ган дуе спорт, 

з'яў ля ец ца па ста ян-

ным ба лель шчы кам 

гро дзен скай ка ман-

ды, на вед вае ўсе мат чы як фут боль на га, так і ха кей на га 

клу баў. Са пер ніц тва ў кон кур се бы ло да во лі жорст кае, у 

ро зыг ры шы ўзя ло ўдзел больш за ты ся чу ама та раў фут-

бо ла. А вось па шан ца ва ла да лё ка не ўсім.

У сям'і Іва но вых па да рун ку вель мі ра ды, бо іх ста ро му 

аў та ма бі лю ўжо 23 га ды. Сям'я шу ка ла маг чы масць на быць 

но вую ма шы ну. Да рэ чы, на мат чы сва ёй лю бі май ка ман ды 

Сяр гей Іва ноў хо дзіць з дач кой на пра ця гу дзе вя ці га доў, з 

той па ры, як Іва но вы пе ра еха лі ў Грод на са Шчу чы на.

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры фут боль на га клу ба «Нё-

ман», та кі па да ру нак для ба лель шчы каў пад рых та ва ны 

ўпер шы ню. Кож ны ўдзель нік кон кур су паў го да та му за-

поў ніў ан ке ту, ся род якіх і ад быў ся ро зыг рыш. Згод на з 

умо ва мі, на га лоў ны прыз бы ло вы дат ка ва на 18 ты сяч 

руб лёў.

Што да ты чыц ца са мой ка ман ды, то сё лет ні се зон для 

яе — не са мы ўда лы. У па раў на нні з мі ну лым го дам клуб 

здаў па зі цыі і ця пер зай мае 8-е мес ца ся род 16 ка ман даў 

вы шэй шай лі гі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ,

фо та Hrоdnа Lіvе.


