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Ства раль ні кі фальк лор на га пра ек та 

«Жы вая кла сі ка», якія ўжо не адзін 

ме сяц ка ля сяць з экс пе ды цы я мі па 

род най кра і не, каб по тым па ка заць 

уні каль ныя не ма тэ ры яль ныя каш-

тоў нас ці гіс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны Бе ла ру сі ў тэ ле ві зій ным эфі ры 

на «Бе ла русь 3», зла дзі лі су стрэ чу з 

гле да ча мі.

Вя ду чая Ка ця ры на Ва да но са ва, прад зю-

сар і рэ жы сёр, ін шыя ўдзель ні кі зды мач най 

гру пы не толь кі ад ка за лі на пы тан ні гас-

цей ім прэ зы, па дзя лі лі ся во пы там ра бо ты 

з нось бі та мі аў тэн тыч ных бе ла рус кіх тра-

ды цый і ра мёст ваў, але так са ма і рас ка за-

лі ба га та гіс то рый пра тое, што звычайна за ста ец ца па-за 

кад рам пра гра мы: на прык лад, рас ка за лі, як па зна ё мі лі ся 

з са праўд ны мі ша па ва ла мі і іх 

асаб лі вай тай най мо вай «кат-

руш ніц кі ле ме зень», у якой з бе-

ла рус кіх вё сак жы вуць на шчад кі 

шве даў, дзе зна хо дзіц ца «ду ша» 

ў клёц ках...

Ра зы нкай ве ча ра ста ла ад-

мыс ло вая вы стаў ка, пад рых-

та ва ная... гу ка рэ жы сё рам пра-

гра мы. Ілья Хмяль ніц кі пад час 

шмат лі кіх твор чых ка ман дзі ро-

вак час та зды маў на ма біль ную 

ка ме ру эле мен ты дэ ко ру і по быт 

вяс коў цаў. Ка лек цыя атры ма ла ся на-

столь кі ці ка вая і не тры ві яль ная, што ўжо 

ска рыс тоў ва ец ца як да дат ко вае аздаб-

лен не ў тэ ле пра ек це «Жы вая кла сі ка», а з 10 сту дзе ня да 

10 лю та га пад бор ка най леп шых кад раў бу дзе ад кры тая для 

ўсіх ах вот ных у ста ліч най біб лі я тэ цы імя Ян кі Ку па лы. Так-

са ма пры ем ны мі сюр пры за мі ве ча ра ста лі вы ступ лен ні на-
ву чэн цаў гім на зіі-ка ле джа пры Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі і 
ўлас на Ка ця ры ны Ва да но са вай — як па эт кі і ўдзель ні цы му-
зыч на га гур та Kасіаrуnа Vаdаnоsаvа & Fаntаsу Оrсhеstrа.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

КАД РЫ З ЖЫЦ ЦЯ

— Рас ка жы це, як з'я віў-

ся Но вы год дрэў?

— Пер ша па чат ко ва ён 

слу жыў для та го, каб вы зна-

чыць уз рост дрэў, ад нак з 

ча сам тра ды цыя сыш ла, бо 

боль шасць яў рэ яў не жы ла 

ў Із ра і лі. Ад нак пры бліз на да 

ХVІ ста год дзя на гіс та рыч ную 

ра дзі му вяр ну лі ся міс ты кі, 

якія вы ра шы лі, што бы ло б 

доб ра гэ та свя та ад ра дзіць. 

Вы ра шы лі, што вар та з'я даць 

са да ві ну ад дрэў і ду маць пра 

іх ка рыс насць для нас.

За ка рот кі час ста ла па-

пу ляр ным ес ці не ка то рую 

са да ві ну, і не прос та так, а 

ў пэў най пас ля доў нас ці. Бо 

ўсе ўжы ван ні ежы ў рэ лі гій-

ным уяў лен ні па він ны мець 

аб грун та ван не, і яны па він ны 

быць зра зу ме лыя на ступ на-

му па ка лен ню.

Са да ві ну па дзя лі лі па 

пэў най сіс тэ ме, атры ма лі 

ча ты ры све ты. Са да ві на ў 

скур цы і з кос тач кай унут ры 

(гра нат) — гэ та пер шы свет, 

дзе ян ня. Кож ны з нас што се-

кун ду пры сут ні чае ў 

све це дзе ян ня: скла-

дае ру кі, гля дзіць у 

акно, ідзе. Са да ві на 

без скур кі або з ядо-

май тон кай скур кай, 

але з кос тач кай (алі-

ва, ві на град, фі нік) 

сім ва лі зуе свет твор-

час ці. У све це твор-

час ці мы час ад ча су 

зна хо дзім ся, пры дум-

ва ю чы, ства ра ючы. 

Праў да з ад ной умо-

вай: мы мо жам ства-

раць, толь кі ма ю чы 

зы ход ны ма тэ ры ял — 

ве ды або ма тэ ры ял 

для бу даў ніц тва ча-

гось ці. Тая са да ві на, 

у якой ня ма ні скур кі, 

ні кос тач кі (ін жыр, ку ра га), 

прад стаў ляе свет ства рэн ня 

з ні чо га. Так ства рае толь-

кі Уся выш ні. Згад ва ю чы пра 

чац вёр ты свет, мы ні чо га не 

ядзім, гэ та «свет гар мо ніі». 

Мы не ўяў ля ем, як ён вы-

гля дае, толь кі зда гад ва ем-

ся, што ў ім па ну юць ду шы 

і анё лы.

Гэ тыя ча ты ры све ты сім-

ва лі зу юць ча ты ры эта пы 

пры ман ня ежы на Но вы год 

дрэў, якія мы на зы ва ем «сэ-

дар», або «па ра дак». Бя рэц-

ца пэў ная са да ві на, га во-

рыц ца даб ра сла вен не на яе, 

згад ва ец ца пэў ны свет і гэ-

так да лей. Ад нак ёсць яшчэ 

тое, што мы п'ём — ча ты ры 

ке лі хі ві на. Ча сам мя не пы-

та юц ца: яў рэі ж не пі ту шчыя, 

ча му вы ўжы ва еце ві но? На-

са мрэч ад каз вель мі прос ты. 

Спра ва ў тым, што ні ко лі не 

ра біў ся ак цэнт на ал ка голь-

ны склад нік. Ка лі мы чы та-

ем ста ра даў нюю кры ні цу, мы 

ба чым, што ві но раз баў ля лі. 

Ёсць дзве вер сіі, як гэ та ра-

бі ла ся: ад на чвэрць ві на і тры 

чвэр ці ва ды або ад на пя тая 

ві на і тры чвэр ці ва ды. Мы 

ўво гу ле не ка жам пра гра дус 

як та кі. Та му ка лі ты ўжы ва-

еш та кое раз баў ле нае ві но, 

яно ні як не ўплы вае на твой 

стан, не над та ахме ліць ця-

бе. Ка лі ча ла век не ўжы вае 

ні я ка га ал ка го лю, пра ду гле-

джа ны ві на град ны сок.

Мы ве да ем, што дрэ вы 

кла дуц ца спаць на зі му і вяс-

ной пра чы на юц ца. Та кім чы-

нам мы пе ра хо дзім ад бе ла га 

ві на або ві на град на га со ку да 

чыр во на га. Пер шы ке ліх сім-

ва лі зуе зі му і сон. У дру гі да-

да ём кры ху чыр во на га ві на, 

яно атрым лі ва ец ца ру жо вым 

і сім ва лі зуе абу джэн не, але 

яшчэ на па чат ко вым уз роў ні. 

У трэ ці ке ліх мы да да ём яшчэ 

ві на — і ўжо цём на-ру жо вы, 

амаль вяс на. Чац вёр ты, чыр-

во ны, — гэ та вяс на. Та кі пе-

ра ход ад зі мы да вяс ны.

— На звы чай ны Но вы 

год пры ня та пад во дзіць 

вы ні кі або пі саць пла ны на 

бу ду чы год. Вы ж ужы-

ва еце са да ві ну, згад-

ва е це пра сак раль ны 

сэнс. Ад нак ці ка жа це 

неш та пра сваё ўлас-

нае жыц цё, на прык-

лад: у гэ тым го дзе я 

доб ра тва рыў, на пі саў 

шмат вер шаў або ў 

на ступ ным пла ную пі-

саць кар ці ны?..

— Так, мы без умоў на аб-

дум ва ем пла ны. Ад нак у нас 

ёсць яшчэ адзін Но вы год, які 

ад зна ча юць у ве рас ні. Ёсць 

дзве за да чы — бу да ваць 

пла ны на бу ду чы год і па-

ду маць, які быў мі ну лы год. 

Мы па він ны яшчэ на пра ця гу 

10 дзён — ад ча су Вы куп-

лен ня да Но ва га го да — па-

пра сіць пра ба чэн ня ва ўсіх, 

ка го па крыў дзі лі. Гэ та вель мі 

важ ны звы чай. Тут мы ка жам 

«пра бач» усім, ка го маг лі па-

крыў дзіць, на ват вы пад ко ва 

ці па тэн цы яль на. А за кан чва-

ец ца ўсё тым, што мы про-

сім пра ба чэн ня ў Бо га, яко-

га мы так са ма па крыў дзі лі. 

Гэ та пра ра зу мен не, што ты 

штось ці зра біў не так, але 

мо жаш вы пра віць і ўпі саць у 

да лей шыя пла ны.

— Што яшчэ пры ня та ра-

біць на Но вы го д дрэў?

— Ёсць ці ка вы звы чай, які 

з'я віў ся ў 1909 го дзе ў Із ра і лі, 

ка лі не бы ло са мой дзяр жа-

вы, але лю дзі ўжо пры яз джа-

лі. Вы ра шы лі не толь кі ес ці 

пла ды, але і са джаць дрэ вы. 

Та кая тра ды цыя іс на ва ла 

і ра ней, увёў яе ра він у го-

ра дзе Зіх рон Якаў. Вель мі 

ці ка ва, што да гэ туль ра він 

ву чыў ся ў не каль кіх ра ві наў 

з Брэсц кай воб лас ці. Мо жа 

быць, гэ та ідэя на ра дзі ла ся 

і дзесь ці ў Бе ла ру сі. Але я 

ўвесь час ду маў, як ідэя маг-

ла на ра дзіц ца тут, дзе ў гэ ты 

час мерз лая зям ля? Ад нак у 

Бе ла ру сі аку рат са дзяць ел кі 

і сос ны — тыя дрэ вы, якія вы-

ся ка юц ца. Гэ та вель мі важ-

ная тра ды цыя, яна свед чыць: 

тое, што мы бя ром у пры ро-

ды, мы мо жам ёй вяр нуць па-

сад кай но вых дрэў. Ці ка ва, 

што ў Мін ску да 20-х га доў 

ХХ ста год дзя іс на ваў звы чай 

у скрын ку для даб ра чын нас ці 

склад ваць ма нет кі, каб на іх 

хтось ці па са дзіў дрэ-

ва ў Із ра і лі. Та кім чы-

нам ты да лу ча еш да 

доб рай спра вы яшчэ 

больш лю дзей.

Ка жуць, што кож-

ны ча ла век па ві нен 

пра жыць жыц цё так, 

каб вы га да ваць сы-

на, па бу да ваць дом, 

па са дзіць дрэ ва. Аса-

біс та я ўжо ўсё гэ та 

зра біў — раю за пла-

на ваць і ін шым. Та кім 

чы нам, на роз ныя 

свае свя ты мы са дзім 

дрэ ва, бу ду ем ча со-

вы ша лаш, ву чым 

дзя цей не за бы ваць 

спра вы прод каў. І так 

кож ны год. Я лі чу, не 

трэ ба ду маць пра ўсё 

жыц цё. Ка лі ты год на пра жы-

веш адзін год, год на пра жы-

веш і ўсё жыц цё.

— Ска жы це, ча му ме на-

ві та дрэ ва, а не ін шая рас-

лі на?

— Бо пер ша па чат ко ва 

раз мо ва іш ла ме на ві та пра 

дрэ вы, якія пры но сяць пла-

ды. Част ку са да ві ны ты ад-

да ваў на даб ра чын насць, на 

храм або пра да ваў і ўно сіў 

срод кі. Але гэ та мо гуць быць 

і квет кі. Мы не як на ву лі цы 

Шорнай ка ля сі на го гі звяр-

ну лі ўва гу, што ра ней тут уся 

ву лі ца бы ла ў дрэ вах, а ця пер 

ня ма ні вод на га. Мы па пра сі лі 

чле наў на шай аб шчы ны, якія 

дрэн на чу юць, вы ра заць вы-

ці нан ку з дрэ ва мі і па ве сіць 

на вок ны. Быц цам бы яны 

хоць бы ў гэ та свя та ўпры-

гож ва юць ву лі цу. Спра ва 

на столь кі спа да ба ла ся, што 

мы паў та ра лі яе не каль кі га-

доў. Мо ладзь з дру гас най 

сы ра ві ны ра бі ла дрэ вы. 

А ма лым дзе цям, якія па-

куль не мо гуць са дзіць 

дрэ вы, мы пра па ноў ва ем 

са дзіць цы бу лю — гэ та так-

са ма сім вал.

— Тое, што вы рас ка за-

лі, — прос та пры го жая тра-

ды цыя, або вы са праў ды 

свят ку е це Но вы год дрэў у 

гэ ту ня дзе лю?

— Без умоў на, свят ку ем. 

Наш ка лян дар і на цы я наль-

ны, і рэ лі гій ны ад на ча со ва. 

«Сэ дар» ла дзім у ня дзе лю 

ўве ча ры. Да рэ чы, наш плод 

са скур кай і кос тач кай — гэ та 

ман да рын. Ад ной чы за мест 

бе ла га ві на мы вы ка рыс-

тоў ва лі бя ро за вік. Гэ ты час 

ад кры ты для пэў най паэ зіі, 

роз най твор час ці. Ме на ві та 

на гэ ты Но вы год мы вы ра-

шы лі звяр нуць сваю ўва гу на 

пту шак, якія жы вуць на дрэ-

вах, — для ча го па трэб ны 

шпа коў ні, што мы мо жам зра-

біць як га рад скія жы ха ры?

— Ці свят ку е це вы тра-

ды цый ны Но вы год?

— Усе па-роз на му. Хтось ці 

не свят куе, бо ёсць ін шыя та-

кія свя ты ўлас най тра ды цыі. 

Ад ны ста вяць ялін ку, ін шыя 

не. Ёсць яў рэі, якія на ват 

жы ву чы ў Із ра і лі свят ку юць 

гэ ты тра ды цый ны Но вы год. 

Ад бы ва ец ца тое ж са мае ся-

мей нае за стол ле, з са ла та мі 

і шам пан скім. Хтось ці спра-

ба ваў да даць сю ды пэў ны 

яў рэй скі эле мент, ад нак гэ-

та не ме ла вя лі ка га пос пе ху. 

Для мя не Но вы год — час 

з сям' ёй, амаль кож ны год 

да нас пры яз джа юць баць кі 

жон кі з Бі ра бі джа на (Да лё-

кі Ус ход, ка ля Ха ба раў ска), 

дзе ідыш — ад на з асноў ных 

моў. Для іх вель мі важ на, каб 

бы ла ёл ка. Та му мы пры ня-

лі са ла мо на ва ра шэн не — 

знай шлі гір лян ду ў фор ме 

ёл кі, упры го жы лі цац ка мі: мы 

ра зу ме ем, што гэ та не ёл ка, 

яны ра зу ме юць, што гэ та 

ёл ка. Мой баць ка, які жы ве 

ў Із ра і лі і хо дзіць у сі на го гу, 

так са ма ста віць ёл ку, бо ка-

жа, што ў яго на сталь гія па 

дзя цін стве.

— Што для вас цуд, і 

ка му вы га то вы зра біць 

цуд?

— Ад ра зу пас ля Но ва га 

го да дрэў мы не рас слаб ля-

ем ся. Бо праз ме сяц у нас ін-

шае свя та — Пу рым, дзе нам 

да зво ле на на піц ца, адзін раз 

на год (ад нак ні хто за над та 

не ка рыс та ец ца гэ тай пра па-

но вай). На піц ца з ад ной умо-

вай: каб не ад роз ніць Мар-

да хея, які ра та ваў наш на-

род, ад Ама на, які ха цеў яго 

зні шчыць. Мы па спра бу ем 

па гля дзець, што ёсць да бро 

і што ёсць зло праз ін шае 

ба чан не. Вель мі важ на пе-

ра чы таць кні гу Яс фі ры, каб 

ра зу мець, як мог за гі нуць 

на род, як яго вы ра та ва лі. 

У гэ ты час трэ ба ўзяць два 

па час тун кі і па слаць ка-

мусь ці. За свед чыў шы тым 

са мым: ты для мя не важ ны, 

я з та бой сяб рую. Мяр кую, 

гэ та важ ная част ка са цы-

яль на га склад ні ка зно сін. 

Бо мы вель мі моц на сыш лі 

ў сац сет кі, у ін шыя ін тэр нэт-

рэ сур сы. Та му гэ ты звы чай 

ста ра даў ні і ў той жа час 

вель мі су час ны. І тут не пры-

сут ні чае прын цып аба вяз-

ко вай уза ем нас ці, усё ідзе 

спантанна. Так са ма ты па-

ві нен знай сці двух ча ла век, 

якім горш, чым та бе, і даць 

ім па да рун кі. Мы ў цэнт ры 

вы ра шы лі збі раць гро шы і 

цац кі і ад праў ляць у дзі ця чы 

дом у Ба ры са ве. Для мя не 

гэ та і ёсць цуд, для ін ша га і 

для ся бе так са ма.

— Дру гі яў рэй скі Но вы 

год бу дзе свят ка вац ца ў 

ве рас ні?

— Так, час яго кры ху мя-

ня ец ца, сё ле та — 30 ве рас-

ня. Мы ядзім яб лы кі з мё дам. 

Яб лык — каб год быў моц ны. 

Мёд — каб ён быў са лод кі. 

Мы спа лу ча ем моц і са лод-

касць. Бо ка лі год толь кі моц-

ны, фі нан са ва ста біль ны, але 

ў ім ня ма ні я ка га агень чы ку, 

то гэ та кры ху сум на. А ка лі 

мо ра агень чы каў, але ня ма 

ча го па ста віць на стол — так-

са ма не вель мі. Та кое спа-

лу чэн не яб лы ка і мё ду — гэ-

та яшчэ і спа лу чэн не та го, 

ча го мы ча ка ем. Па жа дан ні 

на гэ та свя та ў нас так са ма 

вель мі ці ка выя. Пер шае — 

каб тваё імя бы ло за пі са на ў 

кні зе Жыц ця. Дру гое — каб 

ты быў у га ла ве, а ў не хвас-

це. Плес ці ся ў хвас це вель мі 

зруч на, а вось га ла вою трэ ба 

ду маць. За тое га ла ва заў сё-

ды ўвер се, а хвост не.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

СТА РА ДАЎ НІ І СУ ЧАС НЫ
У гэ ту ня дзе лю свят ку юць Но вы год дрэў

Тра ды цыі на ро даў Бе ла ру сіТра ды цыі на ро даў Бе ла ру сі

Свят шмат не бы вае. І ка лі мно гія ўжо спа ка ва лі свае ялін кі, да елі апош нія 

ман да ры ны і па ча лі вы кон ваць за га да ныя жа дан ні, дык у не ка то рых 

ура чыс тасць яшчэ толь кі на блі жа ец ца. Но вы год дрэў — свя та яў рэй ска га 

ка лен да ра. Гэ та на па мін і пра тое, як ка лісь ці на род быў у бядзе, як, зна хо-

дзя чы ся за крок ад смер ці, атры маў жыц цё і пе ра мо гу. Та кі Но вы год, 

на ту раль на ж, пры све ча ны і дрэ вам. Іс нуе тра ды цыя не толь кі іх па сад кі 

(у спры яль ны час і пры ад па вед ных умо вах). На гэ та свя та асаб лі вым чы нам 

спа жы ва юць роз ную са да ві ну, за пі ва ю чы ке лі ха мі доб ра раз баў ле на га ві на. 

Пра гэ ты і ін шыя звы чаі ў на шым ін тэр в'ю з ра ві нам Ры го рам АБ РА МО ВІ ЧАМ.

Экс па зі цыяЭкс па зі цыя


