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Два тыдні та му на ма ім па-
д акон ні ку з'я ві ла ся не звы-
чай ная рас лі на, якая ні бы та 
га рыць — та кі не звы чай ны 
ў яе ко лер. Гэ та пу ан се тыя, 
што сва і мі яр ка-ру жо вы мі 
пры квет ка мі ства ры ла ў на-
шай ква тэ ры са праўд ны свя-
точ ны на строй.

Пу ан се тыя, або ма ла чай най-
пры га жэй шы, вось ужо амаль два 
ста год дзі з'яў ля ец ца са май па пу-
ляр най хат няй рас лі най на Ка ля ды 
і Но вы год. Пу ан се тыя най пры га-
жэй шая (Poіnsettіa pulcherrіma) — 
куст з ся мей ства ма ла чай ных, які 
ў на ту раль ным ася род дзі рас це ў 
Мек сі цы. Ка лі раз ла маць ліст пу-
ан се тыі, то з'я віц ца бе лы сок, які 
мо жа вы клі каць раз драж нен не 
ску ры і алер гію. Сла ву ты шы коў-
ны «ка ляд ны» вы гляд гэ тай рас-
лі не на да юць пры квет кі — буй нае 
кант раст нае ліс це на са мым вер се 
ато жыл каў. Та кое ліс це ў пры род-
ных умовах заў сё ды яр ка-чыр во-
нае, ад нак за шмат га доў се лек цыі 
бы лі вы ве дзе ны га тун кі «на ва год-
няй зор кі» з ру жо вы мі, жоў ты мі, 
пер сі ка вы мі, крэ ма вы мі і на ват 
пля міс ты мі пры квет ка мі. Ча роў ныя 
пры квет кі пу ан се тыі тры ма юц ца на 
рас лі не толь кі не каль кі тыд няў. А 
вось квет кі яе не са ма ві тыя — дроб-
ныя і жоў та-зе ле на ва тыя.

На ва год няя зор ка мае доў гую 
гіс то рыю. Ацтэ кі, пер шыя знаў цы 
пу ан се тыі (яны на зы ва лі рас лі ну 
cuetlaxochіtl), вы ка рыс тоў ва лі яе 
чыр во ныя пры квет кі ў якас ці на ту-
раль на га фар ба валь ні ка для кас-

ме ты кі і тка нін, а бе лы сок — для 
ля чэн ня га рач кі. Жы ха ры ЗША да-
ве да лі ся пра мек сі кан скую «зор ку» 
дзя ку ю чы на ма ган ням Дж.Р. Пай-
нсе та (1779—1851) — ле ка ра і ба-
та ні ка, яко га прэ зі дэнт Мэ ды сан 
пры зна чыў пер шым аме ры кан скім 
ам ба са да рам у Мек сі цы. Са праўд-
ным за хап лен нем Пай нсе та бы ла, 
ад нак, зу сім не па лі ты ка, а ба та-

ні ка. Упер шы ню ўба чыў шы най-
пры га жэй шую «зор ку» ў ко ле ры ў 
Мек сі цы ў 1828 го дзе, Пай нсет тут 
жа ад пра віў не каль кі ўзо раў у свае 
аран жа рэі ў Грын ві ле (Паўд нё вая 
Ка ра лі на), дзе паз ней стаў раз мна-
жаць пу ан се тыю і рас сы лаць яе ў 
ба та ніч ныя са ды. У 1830-х га дах 
на ва год няя зор ка тра пі ла ў ка мер-
цый ную вы твор часць і не ўза ба ве 
зда бы ла вя до масць пад імем свай-
го пер ша ад кры ва льні ка. З Аме ры кі 
тра ды цыя куп ляць пу ан се тыю для 
ўпры га жэн ня до ма на Ка ля ды і Но-
вы год тра пі ла ў Еў ро пу.

Каб за ха ваць на бы тую пу ан-
се тыю ў яе са мым ча роў ным вы-
гля дзе як ма га даў жэй, па стаў це 
яе на со неч ны бок, за бяс печ це 
па ста ян ную тэм пе ра ту ру па вет ра 
ка ля 20 гра ду саў цяп ла ўдзень і 
не ні жэй за 16 уна чы і пад трым-
лі вай це грунт у віль гот ным ста не. 
Не аб ход на вы клю чыць скраз ня-
кі і лю бое ўздзе ян не хо ла ду (на-
прык лад, до тык ліс ця да на сты лай 
шы бы), бо на ша «зор ка» вель мі 
да лі кат ная і лёг ка скі дае ліс це і 
пры квет кі пры пер шых пры кме тах 
дыс кам фор ту.

Сяр гей КУР КАЧ

�

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Ся род гэ тай дзеі зна хо дзім 
мес ца і для тан цаў Ка зы і Мядз-
ве дзя і, без умоў на, для він ша-
ван ня гас па да роў і зы чэн ня 
шчас ця і даб ра бы ту ў но вым 
го дзе. І ня гле дзя чы на тое, што 
ход дзе ян няў паў сюль пры клад-
на ад ноль ка вы, у кож най ха це 
нас су стра ка юць роз ныя сюр-
пры зы.

ХАЙ ЖЫ ВЕ КА ЗА!
…За ва роч ва ем да пер шай 

ха ты, у вок нах якой га рыць 
свят ло. Спя ва ем на ган ку, гру-
ка ем у дзве ры і вок ны. «Ка ля да 
прый шла!» — гу ка ем гас па да-
роў, аж но па куль у дзвя рах не 
па каз ва ец ца здзіў ле ная жан-
чы на. «Ці да зво лі це нам у вас 
па ка ля да ваць, на шай Ко зач цы 
па ска каць?» — пы та ем у гас-
па ды ні, і тая за пра шае нас у 
дом. Па куль у сен цах спя ва-
ем ві таль ную пес ню, жан чы на 
мі ту сіц ца ў по шу ках да рун каў 
для Ка ля ды. Па чуў шы спе вы, 
вы хо дзіць і гас па дар. Тлу ма-
чым: «Мы не са мі ідзём, Ка зу 
з са бой вя дзём. Ці да зво лі це 
ёй у вас па ска каць на доб-
ры год?» Атры маў шы да звол, 
Ка за — сім вал ура джай нас ці 
і даб ра бы ту — па чы нае тан-
чыць, і вось жа ня ста ча: па дае, 

як мёрт вая! «Ай, што ж гэ та 
ро біц ца! Ка за ўпа ла, па мер ла, 
пра па ла! Апош няя жы вё лі на ў 
гас па дар цы, да па ма жы це вы-
ра та ваць!» — па чы на ем друж-
на га ла сіць і за ві хац ца ва кол 
«не жы вой» Ка зы. Гас па да ры 
ста яць кры ху раз губ ле ныя, і, 
ві даць, ду ма ю чы, што на гэ тым 
прад стаў лен не скон ча на, па чы-
на юць дзя ка ваць і пляс каць у 
лад кі. Але ж ка ля доў шчы кі на-
стой ва юць на сва ім: «Ра туй це 
Ка зу! Гэ та яна ў нас ад го ла ду 
ўпа ла! Каб Ка за ўста ла, трэ ба 
даць ёй са ла! На ра жок — пі-
ра жок! На коп чык — пон чык!..» 
Па час та ваць Ка зу трэ ба аба-
вяз ко ва, бо са ма яна не ўста не. 
А ка лі не бу дзе па час тун ку, то, 
згод на з на род ны мі тра ды цы я-
мі, не бу дзе і даб ра бы ту ў гэ тай 
ха це. Зрэш ты, рас па вя да лі, як 
коль кі га доў та му Ка зу да вя-
ло ся вы но сіць з кра мы са мім 
ка ля доў шчы кам, якіх пус ці лі, 
але даць ні чо га не за ха це лі. 
Але ж на шы гас па да ры хут-
ка ра зу ме юць, што да ча го, і 
вось ужо жан чы на дае Ка зе 
па ню хаць мя шэ чак з цу кер ка-
мі і ман да ры на мі. Тая па ды ма-
ец ца і дзя куе за вы ра та ван не, 

а мы він шу ем доб рых лю дзей 
са свя та мі.

ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ НА… 
НЯ ВЕСТ 

…У ад ной з хат пры ту лак 
на шай гра ма дзе дае муж чы на 
ўсход няй знеш нас ці, ві да воч на 
«пад ша фэ». Спа чат ку не ра зу-
ме ем рэ ак цыі на нас гас па да-
ра, але ж пра цяг ва ем спя ваць. 
І рап там… муж чы на па чы нае 
хрыс ціц ца і схі ляц ца пе рад на мі, 
і на ва чах яго з'яў ля юц ца слё зы. 
Роз нае ба чаць ка ля доў шчы кі, і 
ўсё ж час та не толь кі яны са-
мі здзіў ля юць гас па да роў, але і 
гас па да ры іх. Хо чам ужо вы ба-
чыц ца ды раз ві тац ца, але гас-
па дар про сіць па ча каць. Та ды 
ў ско кі ідзе Ка за, якая, вя до ма, 
зноў «упа ла, па мер ла, пра па-
ла», і вы свят ля ец ца, што даць 

ёй ня ма ча го, акра мя гро шай. 
Але ж на ша жы вё ла ўсё пры мае, 
апроч, хі ба што, бі зу на. Да лей 
па ве ся ліць гас па да ра вы хо дзіць 
наш Міш ка. Ён у нас ня прос ты: у 
Смар гон скай ака дэ міі ву чо ны, у 
Кі е ве хры шчо ны, ве дае роз ныя 
на ву кі, па каз вае ўся ля кія шту кі. 
На прык лад, як гас па дар на пра-
цу хо дзіць і вяр та ец ца з яе, як 
тэ ле ві зар гля дзіць. «А я сам па-
ляў ні чы, — ажыў ля ец ца рап там 
муж чы на. — Пай шлі па ка жу, якія 
ў мя не тра феі ёсць», — і цяг не 
на ша га Мядз ве дзя на дру гі па-
верх. «Вы толь кі на Міш ку на-
ша га не па люй це, ён у нас доб-
ры», — кры ху бян тэ жым ся мы і 
на ўся ля кі вы па дак ад праў ля ем 

за па ляў ні чым яшчэ і Ка зу. Праз 
коль кі хві лін цэ лыя і зда ро выя 
«жы вё лы» ра зам з гас па да ром 
вяр та юц ца, а той рап там вы дае 
пы тан не: «Мо жа, у вас дзяў ча ты 
не за муж нія ёсць? У мя не двое 
сы ноў ха лас тых». Нех та жар там 
пра па ноў вае Ка зу (ро лю якой 
вы кон вае хло пец), але гас па дар 
са сло ва мі «Гэ та ж, пра бач це, 
ней кі Ка зёл» ад пра па но вы ад-
маў ля ец ца і про сіць да зво лу 
па фа та гра фа ваць нас. А мы на 
раз ві тан не вы кон ва ем яму пес-
ню, каб доб рыя ня вест кі не ўза-
ба ве ўсё ж з'я ві лі ся ў яго ха це.

НА СВЯТ ЛО ІДЗЁМ, 
СВЯТ ЛО НЯ СЁМ 

За ве чар па ка ля да ваць 
атрым лі ва ец ца пры клад на ў 
дзя сят ку хат, пры тым, што 
абы хо дзім мы як мі ні мум удвая 

больш. Але ж не ў кож ным до-
ме га то вы су стра каць ка ля-
доў шчы каў: дзесь ці, па чуў шы 
гру кат і спе вы, ад ра зу га сяць 
свят ло, дзесь ці прос та не ад-
чы ня юць (ча сам са праў ды 
не чу юць з-за шкло па ке таў), 
дзесь ці ка жуць, што не свят ку-
юць. Ёсць і та кія, што без тлу-
ма чэн няў ка жуць: «Дзя куй, не 
трэ ба». Ды хі ба спы няе гэ та 
са праўд ных ка ля доў шчы каў? 
Не пус ціць у ха ту Ка ля ду — 
зна чыць не пус ціць шчас це. 
На ўрад ці па доб ныя пры мхі 
ця пер мо гуць ка го-не будзь на-
па ло хаць, але боль шасць ві тае 
ка ляд ні каў хоць і здзіў ле на, 
але з ра дас цю. У двух па вяр-
хо ві ку, дзе мы спра бу ем па ка-
ля да ваць па ква тэ рах, вы браў-
шы ся з пры ват на га сек та ра, 
да нас рап там са ма вы хо дзіць 
жан чы на з ма лень кай дзяў-
чын кай га доў двух на ру ках. 
І хоць ма лая па ло ха ец ца на-
ша га Мядз ве дзя ў мах на тым, 
апра ну тым на вы ва рат ка жу ху 
і мас цы з па п'е-ма шэ, але ж 
мы спя ва ем для яе пес ню і яна 
час туе Ка зу цу кер ка мі.

…А ча сам зда ра юц ца сі ту-
а цыі, якія са праў ды кра на юць. 
Нам ад чы няе маўк лі вы муж чы-
на, які вы гля дае стом ле ным. 
Лас ка ва за пра шае ў ха ту і клі-
ча з па коя свай го сы на Анд рэя. 
Па каз ва ец ца хло пец. У яго — 
сін дром Даў на. Ён з ці каў нас-
цю гля дзіць на ка ля доў шчы каў, 
слу хае пес ні, уваж лі ва со чыць 
за вы ра та ван нем Ка зы і не ба-
іц ца на ша га Мядз ве дзя. А ў 
кан цы Анд рэй вель мі асця рож-
на цяг не з ча роў на га ка ляд на га 
мя шэч ка па пер ку з па жа дан-
нем шчас ця і здзяйс нен ня мар. 
І гэ та аба вяз ко ва спраў дзіц ца, 
бо не да рэм на з да лё ка га краю, 
з-пад са ма га Раю за ві та ла сю-
ды Ка ля да.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Ла гойск.

«З гіс то рыі бат лей кі і шоп кі 
на Бе ла ру сі» — вы ста ву пад 
та кой наз вай на ла дзі лі ў Гро-
дзен скім дзяр жаў ным му зеі 
гіс то рыі рэ лі гіі па іні цы я ты-
ве яго ды рэк та ра Люд мі лы 
КАР НІ ЛА ВАЙ.
Ве да е це, якая наз ва ў яру саў 
бе ла рус кай бат лей кі? Што 
вы смей ва ла ся на шы мі прод-
ка мі? І што мож на зра біць 
сён ня з паш то вай скрын кі і 
пе нап лас ту? Аб гэ тым чы-
та чам «Звяз ды» рас каз вае 
аў тар вы ста вы, стар шы на-
ву ко вы су пра цоў нік му зея 
Алі на ХАМ КО.

«Зям ля» і «не ба» 
Ад ну з бат ле ек, што прад-

стаў ле на на вы ста ве, вы ра біў у 
2000 го дзе мін ча нін Фё дар Са ро-
ка. Гэ та не вя лі кая хат няя бат лей-
ка, якая пры зна ча ец ца май стра мі 
для сва іх дзя цей, уну каў і зна ё-
мых. А зроб ле на яна са звы чай-
най… паш то вай скры ні, ляль кі — з 
пе нап лас ту. Хтось ці, пэў на, гэ тыя 
ма тэ ры я лы вы кі не, ад нак у ча ла-
ве ка з уме лы мі ру ка мі ні чо га не 
пра пад зе і мо жа атры мац ца вось 
та кая пры га жосць. Не прос та рэч 
для ка ры стан ня ў гас па дар цы, а 
мас тац кі твор, якім з ХVІ ста год-
дзя з'яў ля ец ца на бе ла рус кіх зем-
лях бат ле еч ны тэ атр.

Бат лей ка і шоп ка, якія бу ду юц-
ца на Ка ля ды ў кас цё лах, бя руць 
па ча так з міс тэ рыі. У Х–ХІ ста год-
дзях у хра мах За ход няй Еў ро пы 
пад час ма літ вы ста я лі моўч кі кле-
ры кі, апра ну тыя ў адзен не пра ро-
каў (Дзе ва Ма рыя, Іо сіф, па сту хі, 
ка ра лі). Пры чым ка лі по стаць бы-
ла жа но чай, то аба вяз ко ва — з 
мас кай. По тым, ка лі гэ тае прад-
стаў лен не вы хо дзіць з хра маў на 
пло шчы, тэ ма ты ка бы ла ўжо не 
толь кі рэ лі гій най. Ад сюль, пэў-
на, і ідэя ме на ві та двух' ярус най 
бат лей кі, якая рас паў сю дзі ла ся 
на на шых зем лях. Верх ні ярус 
(«не ба») сім ва лі зуе мес ца, дзе 
на ра дзіў ся Ісус: ён пры зна ча ны 
для сцэн на біб лей скія тэ мы. А на 
ніж нім, больш сціп ла аформ ле-
ным яру се («зям ля»), дэ ман стра-
ва лі ся сцэ ны бы та во га ха рак та ру. 
Пры чым ляль кі, што зна хо дзі лі ся 

на дру гім па вер се бат лей кі, ні ко лі 
не з'яў ля лі ся на пер шым. Як і пер-
са на жы тэ ат раль на га дзей ства з 
пер ша га па вер ха не мо гуць з'я-
віц ца на дру гім. Ляль кі ра бі лі ся 
на стрыж нях, бат ле еч нік ва дзіў імі 
па шчы лі нах у пад ло зе і га ва рыў 
за іх. Дзве ру кі — дзве ляль кі, і, 
ад па вед на, дыя лог па між імі.

Фор ма тра ды цый най бе ла рус-
кай бат лей кі вель мі прос тая — 
скры ня ці ша фа. Ка лі ў ель нен-
скай бат лей цы, якая па на ва ла на 
Го мель шчы не ў кан цы XVІІІ-ХІХ 
ста год дзі, увер се ба чым веж кі 
хра ма, то ма гі лёў ская ўяў ляе са-
бой звы чай ную скры ню. Ад куль 
та кая фор ма? Яна звя за на з ал-
та ра мі, што ка лісь ці бы лі ў хра мах 
За ход няй Еў ро пы. Яны бы лі не 
та кія, як ця пер (вя лі кія, ста цы я-
нар ныя), а ма лыя, пе ра нос ныя. 
І ка лі па ча лі рас паў сюдж вац ца 
но выя, вя лі кія ал та ры, то ста рыя 
ад праў ля лі ся ў глы бін ку, у хра мы, 
раз ме шча ныя да лё ка ад га ра доў. 
Але ж там так са ма ўжо з'я ві лі ся 
но выя ал та ры. Ста рыя ўжо не па-
трэб ны? Не, яны не зні ка юць, а 
пе ра ўтва ра юц ца ў бат лей кі.

«Каб ва ла сы не ба ле лі, 
трэ ба па га ліць га ла ву» 

Спа чат ку з бат лей ка мі ха дзі лі 
пе ра важ на се мі на рыс ты, і та ды, 
без умоў на, больш ува гі на да ва лі 
верх ня му, біб лей ска му яру су бат-
лей кі, дзе ад бы ва ла ся прад стаў-
лен не па вод ле На ра джэн ня Ісу са 
Хрыс та. А ка лі ў ХІХ ста год дзі 
бат лей ка мі за ня лі ся ра мес ні кі, то 
на ніж нім яру се ра зам з тра ды-
цый най дра май «Цар Ірад» па ча лі 
раз ві вац ца ўся ля кія жар таў лі выя, 
са ты рыч ныя сцэн кі.

Якія ляль кі бы лі ў ніж нім яру-
се бат лей кі? Яны прад стаў ля лі 
лю дзей, якія жы лі на на шых зем-
лях, — бе ла ру саў, укра ін цаў, лі-
тоў цаў, та тар, па ля каў, рус кіх…
Пры чым ка лі гэ ты быў рус кі сал-
дат, то і га ва рыў ён пад час прад-
стаў лен ня па-рус ку. А па ныч — на 
поль скай мо ве.

Што вы смей ва ла ся? Як і ў мно-
гіх кра і нах све ту, тэ ма мі жар таў 
бы лі ля но та, дур но та, не пра фе сі-
я на лізм. На прык лад, пры хо дзіць 
ма ла дая, пры го жая, зда ро вая па-

нен ка да док та ра і ка жа: «Мне ўсё 
ба ліць. І га ла ва, і шыя, і зу бы». І 
док тар ёй ад каз ваў: «Каб ва ла сы 
не ба ле лі, трэ ба па га ліць га ла ву. 
Каб шыя не ба ле ла, трэ ба ве ніч-
кам з шал фею яе па біць. А ка лі 
зу бы пач нуць ба лець, трэ ба іх вы-
бі ваць». Па нен ка вель мі хут ка ра-
бі ла ся зда ро вая. Пас ля ча го яны 
з док та рам па чы на лі тан ца ваць. 
Але тут, на «зям лі», вя до ма, маг лі 
быць не толь кі жар ты, але і кры-
ты ка. Та му ўла ды да во лі на сця-
ро жа на ста ві лі ся да бат ле еч ні каў, 
бо нель га бы ло пра кант ра ля ваць, 

што яны ска жуць пад час та го ці 
ін ша га прад стаў лен ня.

…У ХХ ста год дзі бат лей ка па-
чы нае ў Бе ла ру сі зні каць. Вя до ма, 
што ў 1915 го дзе ў Мін ску бы ло 
бат ле еч нае прад стаў лен не для 
сал дат, якія ва я ва лі ў Пер шую 
су свет ную вай ну. А ў 1923 го дзе 
бат лей ку па каз ваў бе ла рус кі па-
віль ён на сель ска гас па дар чай 
вы ста ве ў Маск ве. Праў да, у наш 
час бат ле еч нае мас тац тва ад ра-
джа ец ца — і ў мас тац кім ка ле-
джы ў Мі ры, і ў Лід скім цэнт ры ра-
мёст ваў і тра ды цый най куль ту ры 
«Спад чы на», і ў ін шых рэ гі ё нах.

Тры ка ра лі,
вярб люд і слон 

Ка ляд ная вы ста ва зна ё міць 
так са ма з тра ды цы яй шоп кі, 
якая з ХІ ІІ ста год дзя рых ту ец ца 

да свя та Бо жа га На ра джэн ня ў 
кас цё лах. На прык лад, упер шы ню 
дэ ман стру юц ца скульп ту ры сла на 
і вярб лю да, якія бы лі зроб ле ны на 
на шых зем лях у 1920-я га ды. Іх 
пе ра даў му зею ксёндз Гро дзен-
ска га фран цыс кан ска га кас цё ла 
Юзаф Ма кар чык.

Якая су вязь свя та Бо жа га На-
ра джэн ня з гэ ты мі эк за тыч ны мі 
для на шых зем ляў жы вё ла мі? 
Маг чы ма, ме на ві та на вярб лю дзе, 
як рас каз вае еван ге ліст Мац вей, 
да Ісу са пры еха лі ка ра лі. А так-
са ма ў гэ тай экс пе ды цыі, не вы-

клю ча на, быў і слон. Што ты чыц ца 
пер са на жаў шоп кі — трох ка ра-
лёў, то звы чай на ляль кі, што іх 
сім ва лі зу юць, вы гля да юць як муж-
чы ны вель мі ма ла до га, ся рэд ня га 
і ста ла га ўзрос ту. А ка лі ад бы лі ся 
вя лі кія геа гра фіч ныя ад крыц ці, то 
іх ста лі ра біць прад стаў ні ка мі трох 
рас, та му адзін з ка ра лёў заў сё ды 
з цём най ску рай.

Скульп ту ры вярб лю да і сла на 
з фран цыс кан ска га кас цё ла ад-
на віў рэ стаў ра тар Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га му зея гіс то рыі рэ-
лі гіі Ула дзі мір Кіс лы. Та лент гэ-
та га май стра, да рэ чы, не каль кі 
га доў та му па слу жыў вяр тан ню да 
жыц ця ме ха ніч най шоп кі ў гэ тым 
кас цё ле, а ра ней ён удзель ні чаў 
у рэ кан струк цыі ма гі лёў скай бат-
лей кі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

На пра ва слаў нае Рас тво ў вёс цы Ва ляр' я на ва ад-
бы ло ся тра ды цый нае ка ля да ван не. Хлоп цы і дзяў ча-
ты абы шлі больш за двац цаць да моў — і ў кож ным 
бы лі ра ды ка ля доў шчы кам. Хто каў бас кі ды са ла, 
хто цу кер кі ды ман да ры ны, хто сло і кі з ва рэн нем і 
ква шан нем — ба га та на збі ра лі ка ля доў шчы кі смач-
ных пры па саў.

У цэнт ры сё лет ня га ка ля да ван ня — Ка за ды 
Мядз ведзь. Ко зач ка — «на доб ры ўра джай», але 
ад ско каў ва ліц ца на пад ло гу, «стам ля ец ца». Трэ-
ба даць ёй «на кож ны ра жок пі ра жок, а на хвас ток 
са ла шмат ок». І толь кі пас ля шчод ра га па да рун ка 

яна ўскок вае зноў і ра дуе гас па да роў. Мядз ведзь 
у ка ля доў шчы каў ву чо ны, «ву чыў ся ў Смар гон скай 
ака дэ міі, ве дае мно гія на ву кі, па каз вае ці ка выя 
шту кі». Для са мых ма лень кіх удзель ні каў свя та 
пры ля таў Анё лак, які абя цаў вы ка наць усе па жа-
дан ні на гэ ты год. Бе ла рус кія спе вы гу ча лі ў гэ ты 
ве чар у вы ка нан ні ка ля доў шчы каў і гас па да роў 
хат. Та кая доб рая тра ды цыя ка ля да ван ня ця пер 
зноў ад наў ля ец ца — і не толь кі ў вё сач ках, але і 
ў га ра дах.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.
Мін скі ра ён.

СЦЕ ЛЕ СЦЕЖ КІ КА ЛЯ ДА 

Па час та ваць Ка зу 
трэ ба аба вяз ко ва, 
бо са ма яна не 
ўста не. А ка лі не 
бу дзе па час тун ку, то, 
згод на з на род ны мі 
тра ды цы я мі, не бу дзе 
і даб ра бы ту ў гэ тай 
ха це.

Не ў кож ным до ме га то вы су стра каць 
ка ля доў шчы каў: дзесь ці, па чуў шы гру кат 
і спе вы, ад ра зу га сяць свят ло, дзесь ці 
прос та не  ад чы ня юць. Ёсць і та кія, 
што без тлу ма чэн няў ка жуць: «Дзя куй, не трэ ба».

Ад пра дзе даў…Ад пра дзе даў…  ��

ЦУД У ВІФ ЛІ ЕМ СКУЮ НОЧ 

Свя точ ны цуд Свя точ ны цуд   �� НА ВА ГОД НЯЯ ЗОР КА,
«УС ПЫХ НІ» ЎНА ЧЫ!

Сё ле та, згод на з даў-
ні мі тра ды цы я мі, Свя чу 
пра во дзі ла Люд мі ла 
Ха ла е ва, а су стра ка ла 
і пры ма ла гэ тую вяс ко-
вую свя ты ню Ва лян ці на 
Зай ца ва. Для абедз вюх 
жан чын-гас па дынь па-
дзея бы ла свя точ най і 
хва лю ю чай, як, між ін-
шым, і для ўсёй вёс кі. 
Удзель ні ка мі свя та ста-
лі не толь кі род ныя гэ-
тых гас па дынь — дзе ці, 
уну кі, пля мен ні кі, але і 
ўсе вяс коў цы, якія ў гэ-
ты дзень зна хо дзі лі ся 
ў Рэ пі шчы: як пра ві ла, 
на Ка ля ды дзе ці пры-
яз джа юць да баць коў. 
Га на ро вым гос цем быў 
пра ва слаў ны свя тар 
ай цец Аляк сандр, ма-
літ вы і ка зан не яко га 
да па ма га лі спа сці гаць глы бін ны 
сэнс аб ра ду і та ям ні цы Бо жа га 
На ра джэн ня.

Яшчэ за га дзя Люд мі ла Лу кі-
ніч на Ха ла е ва пад рых та ва ла ся 
да пра во дзін Свя чы: па фар-
ба ва ла апра ву іко ны, па шы ла 
но выя «су кен кі» для све чак, а 
са мі свеч кі яна за мо ві ла ў Бац-
ві наў скай царк ве. Уве ча ры на-
пя рэ дад ні ад праў лен ня з су сед-
ка мі па ма лі ла ся ка ля аб ра зоў, 
на ла дзі ла раз ві таль ную вя чэ ру. 
Для 77-га до вай пен сі я нер кі не 
ўпер шы ню бы ло браць і пра во-
дзіць Свя чу. Сё ле та гэ та быў 
ужо пя ты раз.

— Ве да е це, у тыя ча сы, ка лі 
я пра ца ва ла ў шко ле на стаў ні-
цай, а мой муж быў «пар цей ны», 
мы не маг лі браць Свя чу, хоць і 
вель мі ха це ла ся, — пры зна ла ся 
Люд мі ла Лу кі ніч на. — Ця пер я 
га то ва пры маць яе хоць кож ны 
год аль бо па кі нуць у сва ёй ха це 
на не каль кі га доў за пар — гэ-
так мож на. Не па кі даю, бо ін шыя 
вяс коў цы ча ка юць. Свя ча ра туе 
нас, аб' яд ноў вае, дае зда роўе 
і даў га лец це. А яшчэ не дае 
за быц ца пра жу дас ныя па дзеі 
вай ны.

Вай на ў лё се вёс кі за ста ла ся 
не су цеш ным бо лем, хоць і мі ну-
ла з тае па ры больш за 70 га доў. 
14 каст рыч ні ка 1943 го да вёс ка 

бы ла ўшчэнт спа ле на 
ня мец кі мі аку пан та мі, у 
аг ні за гі ну ла больш за 
паў сот ню жы ха роў. На-
су пе рак стра шэн на му 
го ру, тыя, хто аца леў, 
вяр ну лі ся на па пя лі-
шчы і на но ва па бу да-
ва лі вёс ку. Гэ та дзя-
ку ю чы ім сён ня і жы ве 
Рэ пі шча, а не лі чыц ца 
ў ха тын скім спі се стра-
ча ных без зва рот на. 
Каб лі ха больш не ча-
па ла лю дзей, жы ха ры 
рас па ча лі ахоў на-аб-
роч ны аб рад пе ра но су 
Свя чы, як ра бі ла ся гэ та 
ў шмат лі кіх вёс ках Ча-
чэр шчы ны і су сед ніх з 
ёю ра ё нах. Па коль кі ў 
Рэ пі шчы пра столь ным 
свя там заў сё ды лі чыў ся дзень 
Бо жа га На ра джэн ня, бы ла за-
моў ле на іко на з ад па вед ным 
біб лей скім сю жэ там. Іко ну на-
ма ля ва ла мас тач ка-ма наш ка з 
ма нас ты ра ў вёс цы Пры ча лес-
ня. На сіць Свя чу па ча лі ад ра зу 
пас ля вай ны. І што ці ка ва, на ват 
у ча сы атэ із му здзяйс няць аб-
рад не за ба ра ня ла ся.

— На коль кі я па мя таю, Свя ча 
ў вёс цы па ча ла ха дзіць у 1946 го-
дзе, — пры га да ла найста рэй шая 
вяс ко вая жы хар ка Ма рыя Бя-

ля е ва, якой у вай ну бы ло 
амаль 15 га доў. Жан чы-
на доб ра па мя тае па дзеі 
рэ пі шчан скай тра ге дыі. 
Ця пер Ма рыя Еў да кі маў-
на жы ве ў дач кі ў Го ме лі, і 
не пры ехаць на Свя чу яна 
прос та не змаг ла б. Та му 
яна зноў ся род вяс коў цаў. 
Свя ча для яе — гэ та яшчэ 
і па мяць пра за губ ле ных 
ад на вяс коў цаў, якіх яна 
ба чыць у сва іх снах і ўспа-
мі нах.

А Ва лян ці на Мі ка ла еў-
на Зай ца ва ўзя ла да ся бе 
Свя чу ўпер шы ню. Бо са ма 
жы ве ў вёс цы не так даў-
но. Гэ та ха та яе баць коў, 
па стаў ле ная пас ля вай-

ны. Баць кі бы лі прос ты мі ся ля-
на мі, людзь мі ве ру ю чы мі. Ка лі 
па ды хо дзі ла «чар га» на Свя чу 
(ра ней лі чы ла ся гра хом, ка лі 
Свя ча абы хо дзі ла двор), пры-
ма лі свя ты ню, ста ві лі ў чыр во ны 
кут. Ка лі баць коў не ста ла, а ў 
Ва лян ці ны па ды шоў пен сій ны 
ўзрост, яна вы ра шы ла вяр нуц-
ца ў Рэ пі шча. Ця пер пад яе апе-
кай і бу дзе за хоў вац ца вяс ко вая 
рэ лік вія.

— Я ўжо вы ра шы ла, што 
Свя ча бу дзе ста яць у мя не не 

год, а два. Ча му? А та му, што 
нас шмат: у мя не чац вё ра дзя-
цей і ўжо 12 уну каў. Па куль за 
кож на га па ма лю ся, дык і год 
прой дзе, — ні бы з усмеш каю 
ка жа Ва лян ці на, а ў са мой сля-
зін кі на ва чах блі шчаць. — А каб 
вяс коў цы да зво лі лі, дык і тры 
га ды тры ма ла б — гэ та ж якая 
ра дасць!

Жы ха роў у Рэ пі шчы ўжо не 
шмат — 16 ча ла век, ды і тыя 
пе ра важ на пен сій на га ўзрос ту. 
Ся род іх жы вуць яшчэ і свед кі 
тра ге дыі вёс кі — Фе ня Ха ла е-
ва і Аляк санд ра Да мас ка на ва. 
Яны так са ма ста лі ўдзель ні ца мі 
пе ра но су Свя чы: без іх ані як. І 
так са ма, як ін шыя, яны ка жуць: 
«Не, мы ні ко лі не кі нем на шу 

Свя чу. Коль кі бу дзем 
жыць — бу дзем яе ша-
на ваць. Бо яна нам да-
па ма гае».

— У Рэ пі шчы жы-
вуць вель мі доб рыя і 
ах вяр ныя лю дзі, са-
праўд ныя вер ні кі. Вя-
лі кая ўдзяч насць ім 
за за ха ван не гэ тай 
аб ра да вай тра ды цыі. 
Я заў сё ды ма лю ся за 
іх, імк ну ся на поў ніць іх 
жыц цё на дзе яй і ве рай 
у леп шае, — ска заў пра 
вяс коў цаў ай цец Аляк-
сандр.

Ай цец Аляк сандр 
не толь кі ду хоў ны на-
стаў нік, але і, ба дай, 
са праўд ны ся бар мно-
гіх жы ха роў Рэ пі шча, 
Мат ня ві чаў і ін шых ту-
тэй шых вё сак, хоць 

гэ та і не яго пры ход. Ён доб ра 
ве дае гіс то рыю і мно гія звы чаі, 
тра ды цыі. Дзя ку ю чы свя та ру я 
да ве даў ся і пра «Свя чу» — адзі-
ны ў Бе ла ру сі Ка ляд ны аб роч ны 
аб рад. Пра тра ге дыю вёс кі і пра 
даў нюю пад піс чы цу «Звяз ды», 
на стаў ні цу з амаль 40-га до вым 
ста жам Люд мі лу Лу кі ніч ну Ха ла-
е ву, а так са ма пра ін шых жы ха-
роў Рэ пі шчаў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Ча чэр скі ра ён.

У ззянні
Свячы
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«Ні вод на га два ра не мі на ю чы!» 

На пра ва слаў ныя Ка ля ды 
ў не вя лі кім па сёл ку Рэ пі шча з го да 
ў год ад бы ва ец ца аб рад «Свя ча». 
У гэ ты дзень з ад ной вяс ко вай 
ха ты ў дру гую пе ра но сяц ца 
не каль кі аб ра зоў і тры вя лі кія 
свеч кі. Аб ра да вы комп лекс 
уклю чае ў ся бе на ба жэн ствы 
ў ха тах, за стол лі-час та ван ні, 
вы сці лан не са ло маю да ро гі, аб мен 
хле бам-сол лю, пе ра ла зан не пад 
Свя чою — га лоў ным аб ра зом 
«На ра джэн не Хрыс то ва».

Ду хоў ная му зы ка: 
ад Мін ска да Маск вы

Ві цеб скае свя та ду-
хоў най му зы кі вось 
ужо двац цаць га доў 
ўпры гож вае куль тур-
нае жыц цё кра і ны.Сё-
ле та зноў гэ тае між-
на род нае куль тур нае 
ме ра пры ем ства пра-
ві ла баль у аб лас ным 
цэнт ры. 

Кан цэр ты ад бы лі ся ў На-
цы я наль ным ака дэ міч ным 
дра ма тыч ным тэ ат ры імя 
Яку ба Ко ла са, Ві цеб скай 
ду хоў най се мі на рыі, Свя-
та-Ус пен скім ка фед раль-
ным са бо ры. Ка лек ты вы з 
Мін ска, Маск вы і Мас коў-
скай воб лас ці і ін шых рэ гі ё-
наў Ра сіі па да ры лі пуб лі цы 
сваё мас тац тва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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