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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар «СГ».)

Па куль у два ры жа ні ха за пра га лі 

ко ні ка ў ва зок — ма ла дой на дзе лі 

вя сель ны ўбор. По тым дзяў чы ну па-

са дзі лі на дзеж ку і ша фер ка (ро лю 

якой вы кон ва ла на чаль нік ад дзе ла 

ЗАГС Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма 

Але на На ву ма ва) рас чэс ва ла пад 

аб ра да выя пес ні ва ла сы і на дзе ла 

вэ люм. Пас ля па ста рой тра ды цыі 

дзяў ча ты вы кі ну лі тую дзеж ку на 

ву лі цу. Гэ та дзе ян не сім ва лі за ва ла 

іх хут кае вя сел ле.

За акном па чу лі, як да до ма 

пад' ехаў жа ніх. Дзяў ча ты вый шлі 

на га нак, па чаў ся вы куп ня вес ты. 

Як ні ста ра лі ся муж чы ны, жан чы-

ны не ха це лі с тра ціць на вы ку пе. 

Ка лі торг па ды шоў да кан ца, усе 

рас се лі ся ў са ні. Вуп раж за га дзя 

бы ла ўпры го жа на яр кі мі стуж ка мі 

і па яса мі. На ду гах ві се лі зва ночкі,  

на шы ях ко ней — шур ха лы (звяз кі 

зва ноч каў).

Ко ні жва ва па нес лі вя сель ны 

кар тэж у су сед нюю вёс ку. Там, 

у Сі да раў цы, мяс цо выя жы ха ры 

«за кі ну лі зай ца». Пры чым усё па 

звы чаі — лаў ка, на кры тая руч ні-

ком, хлеб-соль і вяд ро з ва дой, каб 

на па іць ко ней. Усе з доб рым на-

стро ем вы ра шы лі на ве даць і вёс ку 

Мыс леў шчы на. Тут так са ма ча ка лі 

гас цей.

Вяр нуў шы ся ў Су дзі лы, ма ла дыя 

і гос ці се лі за стол, які ўгі наў ся ад 

тра ды цый ных страў. Тут і ква ша-

ні на, і ві не грэт, і блін цы з гры ба-

мі і ка пус тай, і тва рож ні кі ў алеі са 

смя та най, кі сель, роз ныя са лен ні і, 

вя до ма ж, ту ша ная буль ба з пе чы. 

Гос ці спя ва лі мяс цо выя аб ра да выя 

пес ні пад гар мо нік, да ры лі па да рун-

кі з жар та мі і пры маўк амі.

Па вод ле звы чаю на дру гі дзень 

вя сел ля ня вес та іш ла ў ка ло дзеж 

па ва ду. Сва я кі жа ні ха ўваж лі ва 

са чы лі за дзе ян ня мі но вай сва яч-

кі. Удзель ні ца аб ра ду Ва лян ці на 

Ба гуц кая з вёс кі Сі да раў ка ўспа-

мі на ла, як некалі яе ад пра ві лі па 

ва ду.

— Я прый шла да кры ні цы, — рас-

каз вае яна. — На край зру ба па кла-

ла хлеб-соль. На браў шы ва ды, на 

ка ро мыс ле па нес ла яе ў дом. Нес ці 

бы ло цяж ка, пад гор ку. У гэ ты час 

усе на зі ра лі за мной — ці не ра за-

лью ва ду. Але я спра ві ла ся.

І гэ тыя дзе ян ні ўзна ві лі пры рэ-

кан струк цыі аб ра ду. Спрыт на на-

браў шы два вяд ры ва ды з ка ло-

дзе жа, ня вес та ўпэў не ным кро кам 

пай шла да до му. На су страч жа ніх з 

ша фе рам вез лі на сан ках це шчу. 

Па раў няў шы ся з ня вес тай, муж чы-

ны па мы лі твар жан чы ны, а за тым 

усе змаг лі вы піць сцю дзё най ва дзі-

цы.

Бе ла рус кае вя сел ле — уні каль ны 

аб рад, які мае сак раль ны сэнс. Усе 

яго эта пы бы лі ста ран на пра ду ма-

ны, як у доб рым спек так лі. Пры чым 

кож нае дзе ян не не вы пад ко вае, а 

па він на пры нес ці шчас це, лад і да-

ста так у сям'ю ма ла дых.

— Яшчэ га доў пяць дзя сят та му 

гэ тая тра ды цыя бы ла не ад' ем най 

част кай мяс цо ва га по бы ту, — ка жа 

Аляк сандр Гал коў скі. — Ця пер — гэ-

та дзі ва. Убо ры, са ні і ваз кі, тра ды-

цый ныя пес ні — іх мож на ўба чыць 

і па чуць толь кі на па ста но вач ных 

аб ра дах. Хоць жы выя тыя нось бі ты, 

хто мо жа ар га ні за ваць вя сел ле на 

ўзор прод каў, мяс цо вая мо ладзь, на 

жаль, па па ра ду да ста рэй шых ужо 

не спя ша ец ца.

— Ка лі ра ней ма лод шыя з ма-

ла ком ма ці ўбі ра лі звы чаі прод-

каў, то ця пер но ра вы змя ні лі ся: 

на стаў ні кі за ста лі ся, а вуч няў не 

знай сці, — ка жа удзель нік аб ра ду, 

стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 

Клі ма віц ка га края знаў ча га му-

зея Ула дзі слаў МІ ЦІ ЧАЎ. — Ча-

му? Скла да нае пы тан не. На пэў на, 

па той жа пры чы не, па якой мас ла-

бой кі і жа ра выя пра сы па сту по ва 

пе ра яз джа юць на стэ ла жы эт на-

гра фіч ных за лаў у му зеі.

Да рэ чы, ідэя ад наў лен ня бе ла-

рус ка га аб ра ду з'я ві ла ся, пры зна-

юц ца су пра цоў ні кі Клі ма віц ка га 

края знаў ча га му зея, ка лі яны ар га-

ні за ва лі вы стаў ку вя сель ных фо та-

здым каў і адзен ня, пры мер ка ва ную 

да 100-год дзя ор га наў ЗАГС.

Да р'я ЭВЕРС.

Фо та Над зеі СА БІ РА ВАЙ.

Клі ма віц кі ра ён.

КАМ ПЛІ МЕНТ
Вась мі га до вы Кі рыл, 

ся рэд ні з трох ма іх пля-

мен ні каў, — ча ла век над-

звы чай сур' ёз ны: за ся ро-

джа ны, са ма ві ты, слоў на 

ве цер ні ко лі не кі дае. За-

тое ўжо як ска жа — дык 

хоць ты стой, хоць па дай 

(ча сам — яшчэ і ад сме-

ху)...

Ну вось на прык лад. 

Ідзём мы не як раз па 

вяс ко вай ву лі цы (трэ ба ж, 

каб ён па ды хаў чыс тым 

па вет рам, каб даў ад па-

чы нак ва чам ад роз ных 

там га джэ таў), па ці ху раз-

маў ля ем. Я рас пыт ваю ў 

ма ло га пра шко лу (якія 

прад ме ты па да ба юц ца, з 

кім сяб руе і г. д.), ён стры-

ма на ад каз вае, а за тым 

ужо сам ці ка віц ца:

— Цё ця Іра, а коль кі 

та бе га доў?

— Со рак, — ка жу і па-

жа но чы ўдак лад няю, — 

гэ та мно га?

— Ды не... Я прос та 

за быў ся коль кі, — дып ла-

ма тыч на за ўва жае ма лы 

і праз не каль кі се кун даў 

вы но сіць «вер дыкт», — 

але вы гля да еш ты на 

трыц цаць дзе вяць, не 

больш!..

Шка да, ня ма та кіх 

слоў, каб дак лад на пе ра-

даць тон, з якім вы маў ля-

ла ся ліч ба. Па-пер шае, 

бы ло ад чу ван не, што 

яе на зы ваў не хлоп чык, 

а да рос лы муж чы на... 

Па-дру гое, гэ тае «трыц-

цаць дзе вяць» гу ча ла 

так, ні бы на са мрэч мне 

дзе вят нац цаць і ні го дам 

больш!

...Кім пля мен нік ста не, 

ка лі вы рас це, за гад ваць 

па куль што ра на. Але ж 

на ву ку га ва рыць кам плі-

мен ты ён ужо за сво іў, 

пры чым на вы дат на.

Іры на МА ТУ СЕ ВІЧ,

Дзяр жын скі ра ён.

ГА Ю ЧЫЯ 
КА РУН КІ

Мая ста рая прас ці на 

зу сім раз лез ла ся і ра-

мон ту ўжо не пад ля га ла. 

Та му, па кру ціў шы яе ў ру-

ках, я сум на ўздых ну ла і, 

уз бро іў шы ся вост ры мі 

на жні ца мі, ху цень ка ўзя-

ла ся за спра ву...

Праз не ка то ры час 

у ру ках за ста лі ся ад ны 

ка рун кі. На па мяць. Я іх 

аку рат на ўпа ка ва ла ў па-

ке цік ды сха ва ла ў ша фу. 

Вы кі нуць не змаг ла. Та-

му, што гэ ты цуд ка лісь-

ці зра бі ла мая ма му ся. 

Узо ры пры дум ва ла са ма, 

зрэд ку «па зы ча ла» неш-

та ў су сед кі. Ка рун кі бы лі 

цу доў ныя!

Ка лі рап там сум возь-

ме ў па лон сэр ца, я іх 

пры ту лю да шча кі... І ад-

ра зу зро біц ца ляг чэй. Тут 

дзі віц ца ня ма ча го! Энер-

ге ты ка род на га ча ла ве-

ка — най леп шы ле кар ад 

су му і хва роб.

Ган на АТРО ШЧАН КА,

г. Го мель.

ЗА КІ НУ ЛІ ЗАЙ ЦА


