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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да выд-га рад чу кі га на рац ца 

сва ёй тра ды цы яй, бо толь кі ў іх 

за ха ваў ся гэ ты не звы чай ны аб-

рад. Ле тась «ко ні кам» на рэш це 

быў на да дзе ны ста тус дзяр жаў най 

куль тур на-гіс та рыч най каш тоў нас-

ці. А яе, каш тоў насць, абе ра га юць 

звы чай ныя сем'і га ра джан, якія 

дзе ся ці год дзя мі за хоў ва юць ве ру 

ў ма гіч ную сі лу аб ра ду. І адзін з 

та кіх — род Ку ла гаў: ча ты ры сяст-

ры і два бра ты. Са сва і мі му жа мі 

і жон ка мі, дзець мі, пля мен ні ка мі 

і ўну ка мі яны рых ту юць свя точ-

ныя ўбо ры і ванд ру юць па ву лі цах 

і да мах сва іх зем ля коў, до раць 

ве ся лосць і доб рыя па жа дан ні. 

Гэ тым ра зам ка ляд ная ноч у Да-

выд-Га рад ку ві ра ва ла на поў ні цу: 

гур тоў бы ло хоць ад баў ляй, але 

я «пры біў ся» да гур ту Ку лаг і на-

зі раў, як ня ўрымс лі выя га рад чу кі 

спя ва юць пра ка вет ныя ка ляд ныя 

пес ні, вір ту оз на іг ра юць на гар мо-

ні ках, жва ва тан цу юць. Мне бы ло 

да зво ле на ўба чыць і та ям ні цу пад-

рых тоў кі і пры мер кі мас ка рад ных 

ма сак і кас цю маў. Гэ та бы ло не ве-

ра год на — на ват не ве рыц ца, што 

ў звы чай ных лю дзей, за кла по ча-

ных жыц цём і цяж кай пра цай на 

зям лі, та кая не спа толь ная пра га 

да мас тац тва і твор чая фан та зія. 

На здым ках доб ра ві даць, як ідзе 

пад рых тоў ка і ка ля да ван не вя до-

ма га і лю бі ма га ў га рад ку гур ту.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Сто лін скі ра ён.

Больш фо та гля дзі це 

на сай це «Звяз ды».
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