
Па сту по ва мі нае час ка ляд на-на ва год ніх 
свят, вось ужо і ста ры Но вы год 

прай шоў. Апош ні ку лі нар ны сім вал гэ тай 
па ры, пра які хо чац ца рас ка заць, — гэ та 

ка ляд ныя пер ні кі.

Зра зу ме ла, пер ні кі ў нас вы пя ка лі не толь кі 
на Бо жае На ра джэн не (у це ні яко га ха ваў ся 
і та кі ма ла знач ны не ка лі пры свя так як Но вы 
год). На прык лад, ра бі лі вя лі кія пер ні кі ў фор ме 
сэр ца, упры го жа ныя цук ро вы мі ўзо ра мі, які мі 
на Ві лен шчы не ды Га ра дзен шчы не су стра ка-
лі дзень свя то га Ка зі мі ра. Або тра ды цый ныя 
пер ні кі з Мі ра, у фор ме ца цач ных сал да ці каў, 
па лі тыя цук рам, — гэ тыя ўжо не да ней ка-
га кан крэт на га свя та ра бі лі ся, але да кож най 
ура чыс тай або жа лоб най на го ды: на вя сел лі, 
хрэсь бі ны, па мін кі, про ва ды. Або дзе цям да-
ва лі ў па да ру нак за доб рыя па во дзі ны. Або 
ад хлоп цаў дзяў ча там да ры лі ся на вя чор кі-по-
прад кі — у тыя ча сы, ка лі та кія рэ чы бы лі яшчэ 
рэд кі мі і ца ні лі ся.

Тра ды цыя пя чы пер ні кі на Ка ля ды па раў наль-
на но вая, за па зы ча ная. Яна на ра дзі ла ся ў Гер-
ма ніі пры клад на ў XV ста год дзі і па сту по ва пры-
ванд ра ва ла да нас. Да вя лі кіх па ноў, мо жа, ужо ў 
XVІІІ ста год дзі. А да лю ду па спа лі та га — не ра ней 
за ХІХ ста год дзе. Зрэш ты, як ска заць «но вая», 
ка лі за апош нія га доў 75, за эпо ху са цы яль ных 
экс пе ры мен таў, па спе лі ўжо пра яе і за быц ца? Як 
та ды на зваць тых, хто та кую тра ды цыю спра буе 

вяр нуць? На ва та ра мі або рэт ра гра да мі? 
Не ма гу вы ра шыць сам, хай кож ны ацэ-
ніць гэ та па-свой му.

Вось як пры гад вае свае дзі ця чыя ўра-
жан ні го мель скі про башч ай цец Сла ва мір 
Ляс коў скі, у сям'і яко га тра ды цыя бы ла 
не па рыў най: «За не каль кі тыд няў ма ма 
га та ва ла цес та для ка ляд ных пер ні каў. 
Та му што яны па він ны доў га ля жаць, каб 
стаць смач ны мі. Гэ та са мы га лоў ны ты по вы для 
ка та лі коў па час ту нак на Ка ля ды». У ней кім сэн се 
ка ляд ныя пер ні кі ады гры ва лі тую са мую сім ва ліч-
ную функ цыю, што і слі жы кі або ла ман цы, — вы-
сту па ю чы больш пры го жы мі і смач ны мі за мен ні-
ка мі куц ці або апла так для пры час ця.

Гро дзен ская га ле рэя ра мёст ваў «Ткал ля» да 
тра ды цыі ра біць пер ні кі па ды шла вель мі крэ а тыў-
на і ства ры ла (ці, маг чы ма, ад на ві ла) ста ра даў ні 
на род ны воб раз ка ляд най Ка зы ды пры ста са ва ла 
яго да ад мыс ло вай раз ной дош кі для пер ні каў. 
Так вось су стрэ лі ся на пер ні ка вай дош цы па ган-
скія Ка ля ды і хрыс ці ян скае Бо жае На ра джэн не.

А тут яшчэ ад на доб рая на го да на да ры ла ся: у 
га ра дзен скай ан ты ка вяр ні «Жы вы Час», не за доў-
га да Ка ля даў і Но ва га го да, ад бы ла ся ве ча ры на 
«Сма кі ста рой Га род ні», ар га ні за ва ная края знаў-
ца мі і гіс то ры ка мі, што вы ву ча юць на паў за бы тыя 
тра ды цыі го ра да над Нё ма нам. Кож ны пры сут ны 
мог па каш та ваць не каль кі ад ноў ле ных даў ніх га-
ра дзен скіх страў: сыр нік, се лядзец у він ным со у се 
і ма ке дон скую бу зу, па пу ляр ную ў між ва ен най 

Га род ні га доў гэ так 80 та му. Вя до ма, час та ва лі на 
той ве ча ры не і пер ні ка мі, пя чат ны мі з драў ля ных 
до шак га ле рэі «Ткал ля». На пер ні ках ад бі ва лі не 
толь кі сім ва ліч ную ка ляд ную Ка зу, але і вы яву 
ге раль дыч на га па тро на Га род ні — свя то га Гу бер-
та з яго але нем. Вось і мяр куй це са мі, што гэ та: 
спро ба ад наў лен ня ста рой тра ды цыі або па ча так 
но вай? Мне, хоць і кан сер ва та ру, больш пры ем на 
ду маць, што дру гое.

У якас ці ілюст ра цыі, і 
ў тым лі ку дзе ля рэ цэп-
та, да зволь це па дзя ліц-
ца вы явай пры го жых 
паш то вак, ство ра ных у 
«Ткал лі». А на ступ ным 
ра зам рас ка жу пра ін-
шую гро дзен скую стра-
ву (з той са май ве ча ры-
ны), за якой ста іць не 
абы-якая гіс то рыя, да-
тыч ная ад ра зу не каль-
кіх кра ін.
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ГА РА ДЗЕН СКІ ПЕР НІК
(рэ цэпт га ле рэі «Ткал ля»)

Склад ні кі: 600 г му кі, 2 яй кі, 40 г мас ла, 200 г цук ру, 
250 г мё ду, 0,5 ч. лыж кі со ды, 1—2 ч. лыж кі су ме сі пры праў 
(гваз дзі ка, цы на мон, аніс).

Спо саб пры га та ван ня: Мёд ра за грэць, да даць пры-
пра вы. Асту дзіць. Асоб на рас цер ці яй кі з цук рам і мас лам. 
Да ба віць му ку, со ду, мёд. Пе ра мя шаць. Рас ка чаць цес та 
плас том таў шчы нёй 0,5—0,7 см. Па клас ці на пер ні ка вую 
дош ку і ад біць ма лю нак. Пер нік вы пя каць 20—25 хві лін пры 
тэм пе ра ту ры 150 гра ду саў.

КА ЛЯД НЫЯ 
ПЕР НІ КІ

Да рэ чы, на тэ ры то рыі Ра сій скай 
ім пе рыі ра бо ты Гус та ва Эй фе ля бы лі 
за па тра ба ва ныя не менш, чым у ін-
шых кра і нах. На прык лад, ён удзель-
ні чаў у кон кур се на бу даў ніц тва Тро-
іц ка га мос та ў Пе цяр бур гу, час та вы-
кон ваў за ка зы ім пер скіх чы гу нак.

Сён ня на тэ ры то рыі бы ло га Са-
вец ка га Са ю за за ха ва лі ся толь кі два 
бу дын кі, да кан струк цыі якіх пры клаў 
ру ку Эй фель. Гэ та раз вад ны мост у 
Лі е паі (бы лая Лі ба ве, Ра сій ская ім-
пе рыя) у Лат віі і мост ва Унге нах у 
Мал да віі. Унген ская пе ра пра ва па-
бу да ва на ў 1877 го дзе, пе рад рус-

ка-ту рэц кай вай ной — гэ та зна чыць 
за 12 га доў да ўзвя дзен ня ве жы ў 
Па ры жы.

Але ж гэ та да лё ка не поў ны спіс 

ін жы нер ных збу да ван няў на тэ ры-

то рыі бы лой ім пе рыі, ство ра ных па 

пра ек тах Гус та ва Эй фе ля. І та му 

ёсць па цвяр джэн не.
У кан цы ХІХ ста год дзя ў не вя лі кім 

мяс тэч ку Ба ра на ві чы раз мяс ці ла ся 
чы гу нач ная бры га да, для па трэб 
якой быў вы куп ле ны вя лі кі ўчас так 

зям лі. На ім па бу да ва лі спе цы яль ны 

па лі гон для на ву чан ня сал дат чы гу-
нач най спра ве. Па лі гон уяў ляў са бой 

вуз ка ка лей нае коль ца пра цяг лас цю 
ка ля 7 кіламетраў. У цэнт ры коль-
ца раз мяс ці лі ся ка зар мы для пра-
жы ван ня трох чы гу нач ных ба таль-
ё наў. У бу даў ніц тва гэ та га па лі го на 
бы ла ўкла дзе на ка ла саль ная па тых 
ча сах су ма — больш за 300 ты сяч 
цар скіх руб лёў! Сал да ты ба таль ё наў 
ву чы лі ся пра клад ваць чы гу нач ныя 
шля хі, вя лі зя мель ныя ра бо ты для 
пад рых тоў кі пад клад ку рэ ек, уз во-
дзі лі мас ты.

Для вучэбных мэт на па лі го не 
бы ло ад ве дзе на спе цы яль нае мес-
ца, дзе сал да ты ву чы лі ся ўзво дзіць 

ча со выя мас ты і пе ра пра вы. Раз мя-
шча лі ся яны над ярам. Улет ку яр вы-
ка рыс тоў ва лі яшчэ для стрэль баў, 
ка лі ба таль ё ны чы гу нач най бры га ды 
вы сту па лі ў лет ні ла гер. На па лі го не 
бы ло не каль кі мас тоў, але толь кі не-
ка то рыя з іх тра пі лі ў кадр. Ад ным з 
іх быў раз бор ны мост Эй фе ля.

Пер шы во пыт вы ка ры стан ня 
мос та Эй фе ля вай скоў цы чы гу нач-
на га ба таль ё на атры ма лі пры бу-
даў ніц тве чы гун кі ў Кранш тац кай 
крэ пас ці ў 1891 го дзе, дзе бы ла пра-
ве дзе на се рыя до сле даў па збі ран ні 
і раз бі ран ні мос та. А вось пер шае 

пры мя нен не на прак ты цы ад бы ло ся 
ў 1893 го дзе, пры бу даў ніц тве Ара-
на-Аліц кай вет кі чы гун кі Санкт-Пе-
цяр бург — Вар ша ва.

Ва ен ным чы гу нач ні кам уда ло ся 
та ды на прак ты цы апра ба ваць тэх-
на ло гію для па ско ра на га ад наў лен-
ня мас тоў раз бор най кан струк цыі 
Эй фе ля. Ка лі ўкла дач ная ка ман да 
дай шла да ра кі Ме ра чан ка, верх няя 
кан струк цыя мос та, за ка за ная кі раў-
ні ка мі Ара на-Аліц кай чы гун кі, яшчэ 
не бы ла га то ва. Уз нік ла па гро за поў-
на га пры пы нен ня ра бот на ня пэў ны 
час. Вы хад з гэ та га ста но ві шча знай-
шлі дзя ку ю чы ва ен ным чы гу нач ні-
кам — па ка ман дзе на чаль ні ка Ба-
ра на віц кай чы гу нач най бры га ды з 
па лі го на бы ло да стаў ле на верх няе 
збу да ван не раз бор на га мос та Эй фе-
ля, якое вы ка рыс тоў ва ла ся ў ву чэб-
ных мэ тах. Вось так ва ен ныя на бы лі 
до свед уста ноў кі раз бор на га мос та 
ў рэ аль ных умо вах.

Пас ля па чат ку Пер шай су свет най 
вай ны мост, як і ўся ма ё масць бры га-
ды, за ста ваў ся на сва ім мес цы. Сал-
да ты чы гу нач ных ба таль ё наў бы лі 
ад праў ле ны на фронт, а ў ка зар мах 
і ад мі ніст ра цый ных бу дын ках раз-
мяс ці ла ся Стаў ка Вяр хоў на га Га лоў-
на ка ман ду ю ча га. Вай на ўнес ла свае 
ка рэк ты вы, і ў ве рас ні 1915 го да, у 

вы ні ку спеш на га ады хо ду Ра сій скай 
ім пе ра тар скай ар міі і пе ра ня сен ня 
Стаў кі Вяр хоў на га Га лоў на ка ман ду-
ю ча га ў Ма гі лёў, па лі гон чы гу нач най 
бры га ды быў моц на раз бу ра ны. Част-
ку аб ста ля ван ня вы вез лі, ас тат няе зні-
шчы лі. Ся род зні шча ных збу да ван няў 

ака заў ся і раз бор ны мост Эй фе ля.
На ад ным з фо та здым каў раз бу-

рэн няў, зроб ле ным нем ца мі, на фо не 
па да рва най піль ні ві даць і зруй на ва-
ны мост Эй фе ля. На жаль, да лей шы 
лёс гэ та га мос та не вя до мы. Пас ля 
Пер шай су свет най вай ны згад кі пра 
яго не су стра ка лі ся, маг чы ма, ён быў 
ра за бра ны нем ца мі і вы ка ры ста ны 
для па трэб ня мец кай ар міі.

Сён ня на мес цы яра, дзе зна хо дзі-
лі ся мас ты, раз мяс ціў ся ста ды ён Ба-
ра на віц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та. У на ро дзе гэ та мес ца на зы ва юць 
«кон скія го ры» — ка ра ні наз вы ідуць 
ад больш поз ня га пе ры я ду гіс то рыі 
го ра да Ба ра на ві чы. Але гэ та ўжо зу-

сім ін шая гіс то рыя.
Ра му альд ЖА БІК.

Фо та здым кі, пла ны і паш тоў кі 
з аса біс та га ар хі ва аў та ра

г. Ба ра на ві чы

�

МОСТ ГУС ТА ВА ЭЙ ФЕ ЛЯ
У кан цы ХІХ ста год дзя ён быў па бу да ва ны ў Ба ра на ві чах па пра екце 
сла ву та га фран цу за. І гэ та му ёсць па цвяр джэн не

Ад каз на гэ тае пы тан не 
пра па на ваў знай сці фольк-
тэ атр «Гось ці ца». У свя точ ны 
ве чар 19 снеж ня ён за пра сіў 
на ве ча ры ну-су стрэ чу. Най-
перш тых, хто лю біць бе ла-
рус кі фальк лор. А лю біць яго 
ёсць за што: да жыў, дай шоў і 
за ха ваў для нас ней кі зва рот 
з мі ну лых ста год дзяў, рас па-
вя дае пра тое, як бы ло ў нас, 
што бы ло, пра што і ча му; пра 
лю дзей; пра тое, як жы лі і якія 
бы лі па між імі ад но сі ны, што 
лі чы ла ся доб рым ці дрэн ным. 
Энер гію, эмо цыю, улас ці выя 
цэ ла му на ро ду ўтрым лі вае. 
І ця пер.

На род, між ін шым, гэ та ад-
чу вае. Не здар ма ж у нас так 
шмат фальк лор ных гур тоў, 
пры чым част ка з іх ах вот на 
пра цуе для мо ла дзі і з мо-
лад дзю — зна чыць, ёсць ін та-
рэс, ёсць за па тра ба ва насць. 
І ёсць на ват жа дан не ра біць 
фальк лор мод ным, «трэн да-
вым» кі рун кам на ай чын най 
сцэ не (ча му спры я юць тыя ж 
фольк-фес ты ва лі). Ёсць імк-
нен не яго раз ві ваць, ін тэр прэ-
та ваць, ства раць на яго гле бе 
неш та сваё, но вае, мас тац кае. 
Фольк-тэ атр «Гось ці ца» — ме-
на ві та та кі. Ён з тра ды цы яй, 
з фальк ло рам. Але пры гэ-
тым — на ва тар скі. На пэў на, 
гэ та так пры цяг ва ла ў яго шэ-
ра гі ма ла дых і та ле на ві тых 
(шмат хто з бы лых удзель ні каў 
сён ня плён на пра цуе ў тэ ат ры і 
на эст рад най гле бе). А маг чы-
ма, і тое, што кі раў нік Ла ры са 
Сі ма ко віч скі ра ва ная на экс пе-
ры мент, пра па нуе за да чы, ці-
ка выя для вы ра шэн ня: тут вам 
не прос та аў тэн тыч ная пес ня, 
тут важ ная і ак цёр ская пра ца, і 
та нец. І асаб лі вы све та по гляд, 
і фі ла со фія. Гэ та глы бо ка.

Мо жа, та му бы лыя з «Гось-
ці цы» — усё ад но свае. Та му 
пад час прэ зен та цыі імк ну лі ся 
звяр нуць ува гу на тых, хто 
прай шоў праз «Гось ці цу» ў 
роз ныя ча сы (на ват асоб ны 
бук лет з вы ява мі ўдзель ні каў 
ёсць). І іх за пра сі лі на кан цэрт-
су стрэ чу ў кан цэрт ную за лу 
«Мінск» — слу хаць, ус па мі-
наць, спя ваць ра зам. Та му што 
ў дру гім аль бо ме фольк-тэ ат-
ра са бра ны пес ні роз ных га доў 
(за пі сы з 1986-га па 2005-ы). 
Не здар ма ж гэ ты дыск атры-
маў та кую кра са моў ную наз ву 
«...І ку ды што па дзе ла ся?» Не 
па дзе ла ся: на гэ тай ве ча ры не 
з тэ ат ра лі за ва най дзе яй цэ лых 
спеў ных 5 прэм' ер — ад Ла-
ры сы Сі ма ко віч і Аляк санд ры 
Гра хоў скай. На са мрэч у гэ тым 
кан тэкс це важ на тое, што са-
ма «Гось ці ца» ні ку ды не па-
дзе ла ся — ёсць, мае энер гію 
ра біць спра ву, ства раць і збі-
раць ва кол ся бе ад на дум цаў 
і тых, хто хо ча зра зу мець, у 
чым асаб лі васць бе ла рус ка га 
све та по гля ду і чым яго мо жа 
ўзба га ціць су час насць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Тра ды цыі Тра ды цыі   ��
 і су час насць і су час насць

«...І КУ ДЫ 
ШТО 

ПА ДЗЕ ЛА СЯ?»Ад ным з най вя лік шых ге ні яў ін жы нер най дум кі на мя жы ХІХ—ХХ 
ста год дзяў быў фран цуз Гус таў Эй фель. Ва ўсім све це ён шы ро ка 
вя до мы сва і мі дзіў ны мі пра ек та мі з ме та ліч ных кан струк цый. Асаб лі-
ва па пу ляр ныя яго ве жа ў Па ры жы, жа лез ны кар кас ста туі Сва бо ды 
ў Нью-Ёр ку, ві я дук дэ Га ра бі ў Фран цыі... Але асаб лі вай лю боўю і 
асноў ным на прам кам ра бо ты Эй фе ля бы лі мас ты. Яго не стан дарт-
ныя ра шэн ні ка рыс та лі ся не ве ра год ным пос пе хам.

  

Гус таў Эй фель.

Паш тоў ка па чат ку ХХ ста год дзя з вы явай 
ва ен ных чы гу нач на га ба таль ё на. 
Злева — мост Эй фе ля.

Фо та па чат ку ХХ ста год дзя. Пад па ле ная 
піль ня на фо не раз бу ра на га мос та Эйфеля.


