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(За кан чэн не. 

Па ча так на 1-й стр.)

Як заў сё ды, асноў ны ўдзел у 

на род ных мас ле ніч ных гу лян нях 

пры ма юць жан чы ны.

Гэ тым ра зам у Даў га пол лі «хаў-

ту ры» пра во дзі лі ў ха це Ва лян ці ны 

Шан дзя лё вай. Ва лі ны су сед кі да-

па маг лі гас па ды ні зра біць са ла мя-

на га дзе да, яко га на час іг ры шча 

ў вёс цы на зы ва юць Ці ма фе ем Ва-

 сі ле ві чам. Ча му так на зы ва юць? 

А ўсё та му, што не ка лі тут жыў адзін

вя сё лы і бес кла пот ны дзед, які не 

да ваў пра хо ду вяс ко вым пры га жу-

ням, за ля цаў ся да іх. Та му воб раз 

«Дзе да», яко му бы ло амаль сто 

га доў, за стаў ся ў на род най па мя ці 

і да гэ туль.

У пер шы дзень мас ле ніч на га 

тыд ня ў Ва лі най ха це, па абе дзе, 

збі ра юц ца вяс коў цы на раз ві тан-

не з «Дзе дам», па гля дзець і па-

слу хаць, як га ло сіць і пры чы тае 

«ўда ва». Тая ста ра ец ца ра біць 

гэ та як ма га больш кра са моў на і 

дас ціп на — каб «хаў ту ры» атры-

ма лі ся за па мі наль ныя і вя сё лыя. 

Жан чы ны так са ма да лу ча юц ца 

да вя сё ла га тэ ат раль на га дзей-

ства, жар таў лі ва і «са лё на» ўспа-

мі на юць Дзе да вы вы бры кі. І ў той 

жа час не за бы ва юць па хва ліць 

Ці ма фея Ва сі ле ві ча за яго «пра -

ца ві тасць» і «пра ца здоль насць», 

«ге рой скія» ўчын кі, пра ба ча юць 

яму. Жан чы ны пе ра апра на юц ца 

то ў «док та ра», які за свед чыць 

«смерць» Дзе да, то ў «свя та ра», 

які спраў ляе па ні хі ду. А по тым 

вя сё лым на тоў пам пра вод зяць 

«Ва сі ле ві ча» за ся ло. Вяр та ю чы-

ся да до му, «уда ва» спя вае: «За-

вез лі Дзе да за ся ло, і ўсім ста ла 

ве ся ло...»

У ха це ўжо на кры ты «па мі наль-

ны» стол, гар ма ніс ты да ста юць 

свае гар мо ні кі, і па чы на юц ца вя-

сё лыя «па мін кі».

Ка жуць, су час на му ча ла ве ку 

не да дзе на да кан ца зра зу мець, 

які сэнс уклад ва лі на шы прод кі ў 

гэ тае іг ры шча. Гуль ня па пя рэд ні-

ча ла важ най па дзеі зем ля роб ча га 

ка лен да ра се ля ні на — Вя лі ка му 
пос ту, та му трэ ба бы ло доб ра па-
ве ся ліц ца. І ў той жа час аб рад да-
ваў ра зу мен не, што ўсё ў гэ тым 
све це ча со ва і што па мі ра нне па-
він на ўспры мац ца як не аб ход ны 
пра цяг іс на ван ня і сім вал ад ра-
джэн ня зям лі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Га ра доц кі ра ён, вёс ка Даў га пол ле.

«ЗА ВЕЗ ЛІ ДЗЕ ДА ЗА СЯ ЛО, 
І ЎСІМ СТА ЛА ВЕ СЯ ЛО...»

БЛІ НЫ Ў МІР СКІМ ЗА МКУ

Ад па вед на тра ды цы ям 

па ча ло ся яно ві до вішч ным 

і ка ла рыт ным шэс цем з 

ка ляд най зор кай, ка ля доў-

шчы ка мі, пес ня мі ды жар-

та мі. На пе ра дзе свя точ най 

пра цэ сіі ў за прэ жа ных сан ях 

еха лі Зі ма з Вяс ною ды пу-

дзі ла Мас ле ні цы.

Па да ро зе ска ма ро хі ды 

ка ля доў шчы кі (су пра цоў ні-

кі ра ён на га До ма куль ту ры 

і біб лі я тэ кі) пра па ноў ва лі 

ўсім су стрэч ным пі раж кі ды 

ле дзян цы ўлас на га пры га та-

ван ня. А са мо гу лян не па ча-

ло ся ва ўнут ра ным дво ры ку 

Мір ска га зам ка.

Гос ці маг лі не толь кі па-

час та вац ца га ра чы мі алад-

ка мі ды гар ба тай, але і 

паў дзель ні чаць у зі мо вай 

ры бал цы, зла віў шы на ву-

ду ка рыс ны прыз. Або звя-

заць мас ле ніч ную ляль ку-

абя рэг.

— Па тра ды цыі яе звяз-

ва лі і ў той жа дзень па лі-

лі ра зам з усі мі кло па та мі 

і бе да мі. Ад нак на шы гос ці 

за бя руць яе на па мяць пра 

свя та, — рас ка за лі дзяў ча-

ты з Ка рэ ліц ка га ра ён на га 

Цэнт ра куль ту ры і на род-

най твор час ці.

— Му зей не ста іць уба-

ку ад на род ных тра ды цый. 

Нель га ска заць, што мы 

іх раз ві ва ем, хут чэй, пад-

трым лі ва ем. Мас ле ніч ны 

ты дзень бе ла ру сы заўж-

ды доб ра ла дзі лі. Вель мі 

пры ем на, што свят ка ван-

ні па ча лі ся на тэ ры то рыі 

зам ка, што бы ло не ча ка на 

для мно гіх на вед валь ні-

каў, — па дзя ліў ся ўра жан-

ня мі Аляк сандр ЛОЙ КА, 

ды рэк  тар зам ка ва га 

комп лек су «Мір». — Мы 

спа дзя ём ся, што свя та 

пры жы вец ца ў му зей ным 

комп лек се і ста не ад зна-

чац ца тут тра ды цый на. 

Мас ле ніч ны ты дзень мы 

так са ма скон чым у су бо ту 

ў на шым унут ра ным дво ры-

ку вы ступ лен нем ар тыс таў 

з роз ных ра ё наў Гро дзен-

скай воб лас ці.

Свя та, без умоў на, уда-

ло ся, і ўспа мін пра яго за-

ста нец ца не толь кі ў на вед-

валь ні каў, але і ў тых, ка го 

по бач не бы ло. Ту рыс ты са

ста жам — ма ма Тац ця на, 

та та Іван, дзе ці Сця пан і Са-

фія і ба бу ля  Та ня — пры-

еха лі па зды маць зі мо вы за-

мак і вы пад ко ва тра пі лі на 

свя та. Пры ем ныя ўра жан ні 

ў здым ках і ві дэа ад ра зу па-

ча лі ад сы лаць сва я кам за 

мя жу:

— За мест та го каб у 

Мін ску ў ква тэ ры ся дзець і 

ў леп шым вы пад ку на сан-

ках вый сці па ка тац ца, лепш 

па да рож ні чаць. Тым больш 

што мы гэ та лю бім, а яшчэ 

і снег на рэш це вы паў. А тут 

та кі не ча ка ны свя точ ны па-

да ру нак...

Па між Ка-

рэ ліц кім рай-

вы кан ка мам і 

Мір скім зам кам 

атрым лі ва ец ца 

доб ры тан дэм. 

Іна САН ЧУК, 

на чаль нік ад-

дзе ла ідэа ла-

гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па 

спра вах мо ла-

дзі Ка рэ ліц ка-

га рай вы кан ка-

 ма, за ўва жае:

— Мы хо чам, 

каб пэў ныя свя-

ты аса цы я ва-

лі ся ў лю дзей 

з кан крэт ным 

мес цам і яны ве да лі, што і 

на ступ ным го дам мож на на-

ве дац ца сю ды на ме ра пры-

ем ства. У Мір скім за мку, 

спа дзя ём ся, пры жы вец ца 

Мас ле ні ца, у Цы ры не ў нас

Мя до вы Спас, у Жу ха ві чах —

Яб лыч ны, у Ярэ мі чах — свя-

та дра ні каў.

«Звяз да» так са ма да лу-

чы ла ся да агуль на га гу лян-

ня і пад трым лі ва ла на строй, 

до ра чы ўсім ах вот ным сцяж-

кі ды па вет ра ныя ша ры кі.

Іры на СІ ДА РОК,

фо та аўтара.

Га ра доц кі на род ны мас ле ніч ны аб рад уне се ны 

ў спіс аб' ек таў не ма тэ ры яль най гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі. Ар га ні за та ры 

ме ра пры ем ства — ад дзел ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма, 

а так са ма цэнтр тра ды цый най куль ту ры 

і на род най твор час ці ра ё на.

Пер шы дзень Мас ле ніч на га тыд ня за вец ца 

«Су стрэ ча». У гэ ты дзень пяк лі блі ны, пры вя ча лі 

гас цей і май стра ва лі з са ло мы пу дзі ла Мас ле ні цы, 

якое ва зі лі ў сан ях па ву лі цах. У гіс та рыч ным дво ры ку 

Мір ска га зам ка ў Ка рэ ліц кім ра ё не так са ма 

ад зна чы лі пер шы дзень свя та Мас ле ні цы.


