
ГОД НА КАС ЦЮМ
Ад наў лен не стро яў — за да-

ча, якая ста іць пе рад усі мі ад-
дзе ла мі ра мес най дзей нас ці 
Гро дзен скай воб лас ці, ад нак 
Ка рэ ліч чы на ў гэ тым пла не 
бы ла ад на з пер шых. Не ва 
ўсіх рэ гі ё нах яшчэ вер ну ты з 
не быц ця абод ва са ма быт ныя 
строі: муж чын скі і жа но чы.

Ства рэн не са праўд на га 
на цы я наль на га кас цю ма — 
кар пат лі вая і доў гая пра ца: 
вы ву чэн не гіс та рыч на га воб-
ра за, по шук ма тэ ры я лаў, да-
лі кат ная руч ная вы шыў ка ды 
шыц цё... На цы я наль ны строй 
Ка рэ ліц ка га ра ё на рабі лі, 

ба дай што, год. Ад ноў ле ны 
строй — цал кам руч ная ра-
бо та. Над вы шыў кай толь кі 
ад ной ка шу лі не адзін ме сяц 
трэ ба па ся дзець.

На тал ля ГА РОД НІК, 

дырэк тар Ка рэ ліц ка га 

раён на га цэнт ра куль ту-

ры і на род най твор час ці, 
рас каз вае:

— Па чы на ю чы ра бо ту, мы 
зра бі лі за пыт у Цэнтр да сле-
да ван няў бе ла рус кай куль ту-
ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН 
Бе ла ру сі і атры ма лі ад каз, 
што на Ка рэ ліч чы не ў тыя 
ча сы (да 1939 го да Ка рэ лі чы 
і Ка рэ ліц кі ра ён бы лі ў скла-
дзе На ва груд ска га ва я вод-
ствва) бы та ваў на ва груд скі 
строй як тра ды цый ны комп-
лекс бе ла рус ка га на род на га 
адзен ня Па ня мон ня. Та кую ж 
адзе жу на сі лі і ў Сло нім скім 
ды Лід скім ра ё нах Гро дзен-
скай воб лас ці. У XX ста год-
дзі ад бы ла ся пе ра ацэн ка 
каш тоў нас цяў, што ад бі ла-
ся і на строі. Змя ні лі ся ўяў-
лен ні пра ідэа льныя фор мы 
кас цю ма, змя ні лі ся і ўмо вы 

яго стварэн ня. Са ма туж ная, 
руч ная пра ца па сту по ва са-
сту пі ла мес ца ства рэн ню 
прад ме таў з вы ка ры стан нем 
швей ных ма шын.

ЧО БА ТЫ 
Ў СПАД ЧЫ НУ

Ства ра ю чы строй, май-
стры ары ен та ва лі ся на тра-
ды цый ныя кас цю мы мяс цо-
вас ці, якія зна хо дзяц ца ў Ка-
рэ ліц кім края знаў чым му зеі.

Прад ме ты ад ноў ле на га 
муж чын ска га кас цю ма — 
ка шу ля, по яс, ка пя люш і 
лап ці. Ка шу ля зроб ле на з 
іль ня ной тка ні ны з лаў санам, 

упры гожа на вы шыў кай кры-
жы кам (аб шэў кі (ман жэ ты), 
каў нер, борт). По яс — руч-
но га ткан ня са спа лу чэн-
нем ні так у трох ка ля ро вай 
га ме: чыр во ны, ва лош ка вы 
(васіль ко вы) і жоў ты.

— У муж чын скім кас цю ме 
аба вяз ко ва пры сут ні чаў по яс, 
бо муж чы ну без яго на зы ва лі 
«рас па яса ны», — рас тлу ма-
чы ла На тал ля Га род нік. — 
Вы раз «рас па ясаў ся» ў стара-
жыт ных сла вян азна чаў стра-
ча нае ча ла ве чае аб ліч ча. 
Лі чы ла ся, што ча ла век ад вяр-
нуў ся ад сва іх прод каў і ба гоў, 
па во дзіць ся бе не па важ лі ва 
да на ва коль ных, не аб ду ма на, 
сва і мі дзе ян ня мі ста віць ся бе і 
ін шых у не бяс пе ку.

Асноў ны га лаў ны ўбор 
муж чы ны ў пер шай па ло ве 

XX ста год дзя — са ла мя ны 
ка пя люш, які на сі лі і му жы кі, 
і па ны. Абу ва лі ся ся ля не Ка-
рэ ліц ка га ра ё на ў «ха да кі» 
(ску ра ныя лап ці) і «шар ку-
ны» (са ла мя ныя лап ці).

— Па сту по ва ім на зме-
ну прый шлі ску ра ныя бо ты 
(чо ба ты), якія звы чай на бы лі 
чор на га або ру до га ко ле ру. 
Ся ля не вель мі бе раж лі ва 
ста ві лі ся да абут ку: як пра-
ві ла, бо ты слу жы лі ім усё 
жыц цё і на ват яшчэ не зу-
сім зно ша ныя пе ра хо дзі лі 
на шчад кам, — рас каз вае 
ды рэк тар.

ФАР ТУХ 
АД НЯ ЧЫС ТАЙ 
СІ ЛЫ

Для жа но ча га кас цю ма 
ха рак тэр ныя ка шу ля, спад ні-
ца, фар тух і па стры га. Жа но-
чая ка шу ля так са ма вы раб-
ля ла ся з іль ня ной тка ні ны і 
ме ла больш на сы ча ную вы-
шыў ку кры жы кам на ру ка вах 
і бор це.

— Спад ні цу ства ра лі з 
тка на га па лат на да маш няй 
воў ны. Шы ры ня па лат на кас-
цю ма з му зея ка жа нам пра 
тое, што яно бы ло вы раб ле на 
на не тра ды цый ных крос нах. 
Па лат но па шы тае ўруч ную 
па двой ным швом, — звяр-
ну ла ўва гу май стар.

Да паў ня ец ца жа но чы 
кас цюм фар ту хом, упры го-
жа ным вы шыў кай глад дзю 
з вы ка ры стан нем чыр во ных 
і чор ных ні так. Фар тух зве-
даў рэ кан струк цыю — ён да-
поў не ны фаб рыч ны мі ка рун-
ка мі і злу ча ны з асноў ным 
па лат ном мя рэж кай. На ім 
пра гляд ва юц ца геа мет рыч-
ныя фі гу ры ў вы гля дзе трох-
ву голь ні ка, які сім ва лі зуе 
муж чын скі і жа но чы па чат кі 
і лі чыў ся абя рэ гам жан чы ны 
ад ня чыс тай сі лы.

— Га лаў ны ўбор жан чы ны 
да ва ен на га ча су — па стры-
га (на мёт ка), якую па чы на ю-
чы з 30-х га доў XX ста год дзя 
па сту по ва вы цес ні лі хуст кі, 
та му што на вы раб па стры гі 
па тра ба ва ла ся вя лі кая коль-
касць тка ні ны, — да да ла На-
тал ля Га род нік.

Тра ды цый ны бе ла рускі 
кас цюм за хоў вае сваю знач-
насць і сён ня ў якас ці сцэ-
ніч на га, эт ніч на га сім ва ла. 
Ма ты вы і ар на мент вы ка-
рыс тоў ва юц ца пры вы ра бе 
су час на га адзен ня, у якім 
па-ра ней ша му ві даць улас-
ці вы бе ла рус ка му на ро ду 
вы со кі мас тац кі густ, упэў-
не ны ка рэ ліц кія май стры.

Да юбі лею Ка рэ ліц ка га 
ра ё на, які ад бу дзец ца ў ліс-
та па дзе, май стры рых ту юць 
ка лек цыю воп рат кі во сень—
зі ма. Вя до ма, не су час ную, 
а ўсё та кую ж аў тэн тыч ную 

і са ма быт ную. Усе эле мен-
ты для но ва га строю — пор-
так, муж чын ска га і жа но ча га 
асен ня-зі мо ва га па лі то, цёп-
лай хуст кі — ужо рас пра ца-
ва ны, куп ле на тка ні на. Ад-
наў лен не строю — спра ва, 
да рэ чы, не толь кі кар пат лі-
вая, але і да ра гая, бо ўсе 
тка ні ны для аў тэн тыч на га 
кас цю ма па він ны быць на-
ту раль ныя.

СМАЧ НА ЕС ЦІ!
Тра ды цый ная кух ня Ка-

рэ ліч чы ны ці ка вая і са ма-
быт ная. Стра вы, якія дай шлі 
да нас з глы бі ні ста год дзяў, 
свед чаць аб ра цы я наль нас-
ці, эка на міч нас ці і раз на-
стай нас ці хар ча ван ня на-
шых прод каў, пе ра ка на на 
за гад чык ад дзе ла ра мес-

ніц кай дзей нас ці «Ка рэ-

ліц кі дом ра мёст ваў» Юлія 

БА Я РЭН КА:

— Стра вы Ка рэ ліч чы ны, 
без су мне ву, наш са мы га-
лоў ны скарб. Пад час скла-
да най да след чай ра бо ты 
мы вы най шлі са ма быт ныя 

і ўні каль ныя ў сва ім ро дзе 
стра вы, якіх вы не су стрэ не-
це амаль ні ў ад ным з ін шых 
ра ё наў на шай воб лас ці. Ба-
дай што са мая ста ра даў няя 
стра ва — кі сель, які га ту ец-
ца з аў ся ных шмат коў. Па да-
юць яго ха лод ным з мё дам, 
гры ба мі, за сма жа най цы бу-
ляй, яга да мі. На шы прод кі 
лі чы лі яго сак раль най стра-
вай — міс тыч най, іра цыя-
наль най, бос кай, якая мае 
сха ва ны сэнс. Кі сель ужы ва-
лі і ў пост з ква ша най ка пус-
тай, і на ка ля ды, і на па мін кі. 
Ве да лі і пра ама ла джаль ныя 
ўлас ці вас ці аў сян кі. Га та ва лі 
яе вель мі час та.

«Хрэ на ву ха» — тра ды-
цый ны бе ла рус кі на пой, 
якім і грэ лі ся, і ля чы лі ся. 
Вы раб ля лі яго з га рэл кі, 
хрэ ну і мё ду. А ка лі за мест 
га рэл кі вы ка рыс тоў ва лі ва-
ду, та кі на пой маг лі ўжы ваць 
і дзеці.

«Маз гі ў яй ках» — стра ва, 
у якой і наз ва дзіў ная, і смак 
не за быў ны. Каб зга та ваць 
яе, спат рэ біц ца 300 гра маў 
маз гоў (сві ных або ця ля чых), 
5 яек, 1 цы бу лі на, 2 ста ло выя 

лыж кі алею, соль, зе ля ні на. 
Змес ці ва яек трэ ба аку рат-
на да стаць са шкар лу пі ны, 
са му яе ста ран на пра мыць і 
пра су шыць. Маз гі пра мыць, 
пад сма жыць з сол лю, здроб-
не най цы бу ляй, рас цёр ты мі 
яй ка мі. Атры ма ным фар-
шам за поў ніць шкар лу пі ну, 
звер ху па клас ці смя та ну і 
зе ля ні ну.

«Язык у ву ху» — яшчэ 
адзін ары гі наль ны рэ цэпт. 
Для гэ тай стра вы вы ка-
рыс тоў ва юць сві ныя язык і 
ву ха, якія не аб ход на доб ра 
вы ма чыць, пра су шыць, за-
тым шчыль на за су нуць язык 
у ву ха і пе ра вя заць моц най 
ніт кай. Па клас ці ў кі пя чую 
ва ду, да даць соль, пе рац 
га рош кам, лаў ро вы ліст. Ва-
рыць тры га дзі ны, асту дзіць, 
па да ваць з хрэ нам.

Вель мі па пу ляр ная стра-
ва на Ка рэ ліч чы не — «блі-
ны па-цы рын ску». Каб 
зга та ваць іх, спат рэ бяц ца 
4 шклян кі му кі, 1,5 шклян кі 
ма ла ка, 1 ста ло вая лыж ка 
цук ру, 30 гра маў драж джэй, 
2 яй кі, 2 ста ло выя лыж кі 
алею, ва да.

Дрож джы раз вес ці ў 
цёп лай ва дзе (не каль кі лы-
жак), усы паць му ку, да даць 
3 шклян кі ва ды, пе ра мя шаць 
і па кі нуць на ноч. Ра ні цай 
спа рыць ма ла ко і ад ра зу ж 
уліць у цес та, да даць яй кі, 
соль, цу кар, алей, доб ра пе-
ра мя шаць і даць па ды сці ка-
ля паў га дзі ны.

Вы пя каць на доб ра ра за-
грэ тай і зма за най па тэль ні. 
Га то выя блі ны склас ці на-
па лам і яшчэ раз на па лам, 
па ліць смя та най, мё дам, 
топ ле ным мас лам і пра грэць 
у пе чы аль бо ду хоў цы паў-
га дзі ны.

Вы дат ных страў з на-
цы я наль най ад мет нас цю ў 
Ка рэ ліц кім ра ё не, вя до ма, 
знач на больш. Не здар ма ж 
яны атры ма лі пер шае мес-
ца ў на мі на цыі «Най леп шае 
пры га та ван не тра ды цый-
най стра вы» на фес ты ва лі 
«Скар бы Гро дзен шчы ны». 
А каб больш да ве дац ца ды 
па час та вац ца, вар та пры яз-
джаць у ра ён на мяс цо выя 
свя ты. Я гэта дак лад на ве-
даю.

Іры на СІ ДА РОК. 

Фо та аў та ра і з ар хі ва 

Ка рэ ліц ка га цэнт ра 

куль ту ры і на род най 

твор час ці.
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Фар тух да жа но ча га тра ды цый на га ка рэ ліц ка га строю — 
цал кам руч ная ра бо та.

Над зеў шы па стры гу, 
па сне даць блі на мі па-цы рын ску

Як ад наў ля юц ца на цы я наль ныя строі і стра вы асоб на ўзя та га ра ё на
Два га ды та му май стры Ка рэ ліц ка га до ма ра мёст ваў 

ад на ві лі на цы я наль ны строй ра ё на, які бы та ваў тут 

у кан цы XІX — па чат ку XX ста год дзя. Ле тась кас-

цюм стаў лаў рэ а там ІІ сту пе ні на аб лас ным кон кур се 

аўтэнтычных стро яў пад час рэ гі я наль на га фес ты ва-

лю тра ды цый най куль ту ры «Скар бы Гро дзен шчы-

ны», а сё ле та ўдзель ні чаў у свя це «Алек санд рыя 

збі рае сяб роў».

На тал ля ГА РОД НІК па каз вае тка ні ну, за куп ле ную на хуст ку 
для вы ра бу асен не-зі мо ва га строю Ка рэ ліч чы ны.

Ства рэн не са праўд на га 
на цы я наль на га 
кас цю ма — кар пат лі вая 
і доў гая пра ца: 
вы ву чэн не гіс та рыч на га 
воб ра за, по шук 
ма тэ ры я лаў, да лі кат ная 
руч ная вы шыў ка 
ды шыц цё...

Стра вы, якія дай шлі 
да нас з глы бі ні 
ста год дзяў, свед чаць 
аб ра цы я наль нас ці, 
эка на міч нас ці 
і раз на стай нас ці 
хар ча ван ня на шых 
прод каў.
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