
ВОДБЛІСКІ 22 снежня 2018 г.10

МА ЛЕНЬ КАЯ 
КРЭ ПАСЦЬ

У да лё кім мі ну лым га лы, фран кі 

і рым ля не на пе ра мен ку за хоп лі ва-

лі гэ тую тэ ры то рыю, па куль 

у 963 го дзе ма лень кі ўма-

ца ва ны за мак Лі сі лін бург 

(Luсіlіnburg — «ма лень кая 

крэ пасць») не атры маў ста тус 

не за леж на га. Пер шым гра-

фам у 1060-м стаў Кон рад, а 

гер цаг ствам Люк сем бург аб-

вяс ці лі толь кі праз тры ста год-

дзі — у 1354-м. Пас ля кра і на 

то ады хо дзі ла Аў стрыі, то яе 

за хоп лі ва ла Фран цыя, а по-

тым пе ра да ва ла Іс па ніі. «Вя лі-

кім» гер цаг ствам Люк сем бург 

стаў у 1815 го дзе, а ў ве рас ні 

1867-га атры маў ста тус «веч на 

нейт раль на га».

З ус туп лен нем у 1949 го-

дзе ў НА ТА гэ ты нейт ра лі-

тэт быў па ру ша ны. Да рэ чы, 

Люк сем бург — ад на з ня мно-

гіх ма лых кра ін, у якой ёсць 

улас ныя ўзбро е ныя сі лы. 

Да рэ чы, яны на ват пры ма лі 

ўдзел у аф ган скай апе ра цыі 

НА ТА «Ра шу чая пад трым ка» 

ў коль кас ці ад на го (!) сал да та. 

Паз ней кан тын гент быў па вя-

лі ча ны да... двух бай цоў.

Вя до ма ж, па па ме рах і да-

па мо га (ця пер пло шча Люк-

сем бур га, які мя жуе з Бель гі-

яй, Гер ма ні яй і Фран цы яй, — 

ка ля 2,5 ты ся чы кв. км). На сель ніц тва 

кра і ны скла дае ўся го ка ля 600 ты-

сяч ча ла век. Пры гэ тым 40 пра цэн-

таў — гэ та эміг ран ты, у асноў ным з 

Пар ту га ліі, Фран цыі і Іта ліі. У са мой 

ста лі цы, го ра дзе Люк сем бур гу, пра-

жы вае ўся го 180 ты сяч ча ла век, але 

ў буд ныя дні коль касць па вя ліч ва ец ца 

амаль удвая — з-за жы ха роў су сед-

ніх кра ін, якія што дня пры яз джа юць 

сю ды на пра цу.

Стаў лен не да міг ран таў у гер цаг стве 

асаб лі вае, што, да рэ чы, пад крэс лі вае 

вы па дак, які ад быў ся на мі ну лым тыд ні. 

Мі ністр за меж ных спраў Люк сем бур га 

Жан Асель борн са рваў ся на ла ян ку, 

слу ха ю чы вы ступ лен не кі раў ні ка МУС 

Іта ліі Ма тэа Саль ві ні на кан фе рэн цыі 

ў Аў стрыі, пры све ча най пы тан ням міг-

ра цыі. На ад ной з за кры тых для прэ-

сы на рад ад быў ся ін цы дэнт з удзе лам 

італь ян ска га мі ніст ра і Асель бор на, які 

так са ма ку ры руе пы тан ні міг ра цыі і 

пры ста ні шча. Ві дэа за піс свар кі тра піў 

у ін тэр нэт, яе, у пры ват нас ці, вы клаў у 

сва ім акаў нце ў «Тві тэ ры» сам Саль ві-

ні. Па па ве дам лен ні люк сем бург ска га 

вы дан ня Рареrjаm, італь ян скі 

чы ноў нік, вы сту па ю чы пе рад 

сва і мі еў ра пей скі мі ка ле га мі, 

за явіў, што яго кра і не міг ран ты 

не па трэб ныя. «Маг чы ма, та-

кая па трэ ба ёсць у Люк сем бур-

гу», — ска заў Ма тэа Саль ві ні. 

Слу ха ю чы вы ступ лен не італь-

ян ска га ка ле гі, кі раў нік люк-

сем бург ска га МЗС не вы тры-

маў, са рваў з ся бе на вуш ні кі і 

па спра ба ваў пе ра біць Саль ві ні. 

«У Люк сем бур гу бы лі дзя сят-

кі ты сяч італь ян цаў, якія пры-

еха лі як міг ран ты, пра ца ва лі ў 

Люк сем бур гу, каб у вас у Іта ліі 

бы лі срод кі для дзя цей. Ды чорт 

вазь мі!» — ус кі пеў Асель борн 

на фран цуз скай, вы ка рыс таў-

шы пры гэ тым моц нае слоў ца. 

У рас паў сю джа най па вы ні ках 

пе ра га во раў за яве кі раў ні ка 

МЗС Люк сем бур га ад зна ча ец-

ца, у пры ват нас ці, што «Еў ро па 

мае па трэ бу ў ле галь най міг-

ра цыі пе рад фак там ста рэн ня 

свай го на сель ніц тва».

СПРА ВА 
ДЛЯ ВЯ ЛІ КА ГА 
ГЕР ЦА ГА

У кра і не вы ка рыс тоў ва ец-

ца тры афі цый ныя мо вы: ня-

мец кая, фран цуз ская, а так са ма, з 

1984 го да, люк сем бург ская. Так са ма 

мно гія га во раць на анг лій скай, та му 

кож ны жы хар — дак лад на стап ра-

цэнт ны па лі глот. Ме на ві та не да лё ка 

ад люк сем бург скай вё сач кі Шэн ген у 

чэр ве ні 1985 го да на ле вым пры то ку 

Рэй на (ра ка Мо зель), на мя жы трох 

дзяр жаў, прад стаў ні ка мі асноў ных еў-

ра пей скіх кра ін (Гер ма нія, Фран цыя, 

Бель гія, Ні дэр лан ды, Люк сем бург) 

бы ло пад пі са на гіс та рыч нае Шэн-

ген скае па гад нен не, якое ад мя ня ла 

па гра ніч ны кант роль. Праў да, у сі лу 

яно ўсту пі ла толь кі праз 10 га доў, у 

1995-м, а да вы шэй на зва ных кра ін 

да лу чы лі ся Іс па нія і Пар ту га лія.

Кі раў нік Люк сем бур га — Вя лі-

кі гер цаг. Па вод ле кан сты ту цыі, ён 

вы зна чае па ра дак ар га ні за цыі ўра-

да і яго склад, за цвяр джае і апуб-

лі коў вае за ко ны, пры зна чае чы-

ноў ні каў на гра ма дзян скія і 

ва ен ныя па са ды, ка ман дуе 

ўзбро е ны мі сі ла мі, за клю-

чае між на род ныя да га во ры. 

У 1964 го дзе на трон Люк сем-

бур га ўзы шоў прынц Жан. 

У каст рыч ні ку 2000 го да Жан 

ад рок ся ад тро на, спа слаў шы-

ся на ўзрост, і Вя лі кім гер ца-

гам стаў яго сын Ан ры. Фак-

тыч на ж уся вы ка наў чая ўла да 

на ле жыць ура ду. Кі ра ван не ў 

акру гах ажыц цяў ля ец ца ка мі-

са ра мі, у кан то нах — бур га міст ра мі. 

Ор га на мі са ма кі ра ван ня ў ка му нах 

з'яў ля юц ца вы бар ныя са ве ты.

«МО ЗЕЛЬ СКАЕ» 
І БЯС ПЛАТ НЫ 
ТРАМ ВАЙ

За раз ма лень кая кра і на вы плач-

вае са мую вя лі кую мі ні маль ную за-

ра бот ную пла ту ў све це. Праў да, пры 

гэ тым Люк сем бург мае вя лі кі знеш ні 

доўг, вель мі моц на за ле жыць ад між-

на род ных парт нё раў, та му су свет ныя 

кры зі сы вель мі цяж ка ад бі ва юц ца на 

эка но мі цы. Тут ёсць буй ное ра до ві шча 

жа лез най ру ды (ад но сіц ца да шы ро-

ка га Ла та рынг ска га ба сей на — ка ля 

паўд нё вай мя жы кра і ны). Як ад зна-

чыў ды рэк тар па між на род ных су вя-

зях Ганд лё вай па ла ты Люк сем бурга 

Жа но Эр пел дынг, у кра і не моц ная 

пра мыс ло васць. Ад да ец ца знач ная 

ўва га ства рэн ню тэ ле ка му ні ка цый ных 

се так і вы твор час ці аў дыя- і ві дэа тэх-

ні кі. Вы пус ка юц ца хі міч ныя пра дук ты, 

ма шы ны, пласт ма сы, тка ні ны, шкло, 

фар фор. Шмат но вых прад пры ем-

стваў бы ло ство ра на буй ны мі фір ма мі 

ЗША. Для за меж ных кам па ній вель мі 

пры ваб ным фак та рам з'яў ля ец ца тое, 

што мяс цо выя ра бо чыя ве да юць не-

каль кі моў. Пры вы со кім ін дуст ры яль-

ным раз віц ці ў кра і не пра цяг ва юць 

зай мац ца тра ды цый ны мі га лі на мі 

сель скай гас па дар кі — мя са-ма лоч-

най жы вё ла га доў ляй, са доў ніц твам, 

ві на гра дар ствам. Асаб лі ва сла вяц-

ца ві на град ні кі ўздоўж ра кі Мо зель. 

У гэ тай да лі не вы рошч ва юць ад бор-

ныя сар ты ві на гра ду, з якіх вы раб-

ля юць су свет на вя до мыя ві ны «Рыс-

лінг», «Мо зель скае», «Ры ва нер».

З на ступ на га ле та, згод на з ра-

шэн нем ура да Люк сем бур га на ча ле 

з Ксаўе Бе тэ лем, па ўсёй кра і не бу дзе 

ад ме не на пла та за па езд кі на ўсіх ві-

дах транс пар ту, уклю ча ю чы трам ваі, 

аў то бу сы і пры га рад ныя цяг ні кі. Пас-

ля ўступ лен ня ў сі лу но ва га за ко на 

гер цаг ства ста не пер шай у све це 

дзяр жа вай з бяс плат ным гра мад скім 

транс пар там.

Як па ве дам ляе бры тан скае вы дан-

не Thе Guаrdіаn, ад па вед нае ра шэн-

не бы ло пры ня та з-за аў та ма біль ных 

за то раў, якія што дня збі ра юц ца па 

ўсёй кра і не. Каб раз гру зіць да ро гі 

ад ма шын, ула ды і вы ра шы лі ад мя-

ніць пла ту за пра езд на гра мад скім 

транс пар це, зра біў шы яго больш 

па пу ляр ным ся род на сель ніц тва. 

У да лей шым так са ма пла ну ец ца зра-

біць бяс плат ным пра езд у пер шым і 

дру гім кла сах цяг ні коў. Да рэ чы, за-

раз у гер цаг стве бяс плат ны пра езд 

на гра мад скім транс пар це да зво ле ны 

дзе цям, а так са ма ма ла дым лю дзям 

да 20 га доў. Ас тат нія гра ма дзя не мо-

гуць ку піць бі лет уся го за два еў ра на 

дзве га дзі ны — гэ та га ча су хо піць, 

каб пе ра сек чы ўсю кра і ну.

МЕ ТА ЛЫ 
НА АСТЭ РО І ДАХ

Тым не менш ка ля 90 пра цэн таў 

экс пар ту — гэ та па слу гі: фі нан са выя, 

юры дыч ныя. Кра і на — важ ны 

між на род ны фі нан са вы і ла-

гіс тыч ны цэнтр. Дзя ку ю чы 

вы гад ным умо вам у ста лі цы 

гер цаг ства раз ме шча ны ка ля 

ты ся чы ін вес ты цый ных фон-

даў і больш за 200 бан каў — 

больш, чым у лю бым ін шым 

го ра дзе све ту. Доб ра раз ві ты 

та кі на пра мак, як на ву ко выя 

да сле да ван ні і іна ва цыі. Як па-

ве да міў кі раў нік дэ парт амен-

та знеш ніх су вя зяў Агенц тва 

па іна ва цы ях Люк сем бур га 

«Люк сі на вэйшн» Ян Крэс вел, у краі-

не пра цу юць 23 цэнт ры апра цоў кі 

да ных. Ва ўні вер сі тэ це, ад кры тым 

у 2003 го дзе, пра цу юць на ву коў цы 

з 20 кра ін і на ву ча юц ца сту дэн ты 

са 115 кра ін. Гер цаг ства зай мае 

15-е мес ца ў су свет ным рэй тын гу па 

гла баль ным ін дэк се іна ва цый нас ці.

Люк сем бург ства рае кас міч нае 

агенц тва і фонд у па ме ры 100 міль-

ё наў еў ра для ін вес та ван ня ў стар-

та пы, якія рас пра цоў ва юць кас міч-

ныя тэх на ло гіі. Пра гэ та па ве да міў 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра кра і ны 

Эць ен Шнай дэр га зе це Fіnаnсіаl 

Tіmеs. У ад роз нен не ад НА СА, Люк-

сем бург скае кас міч нае агенц тва, як 

за ўва жыў Шнай дэр, не збі ра ец ца за-

пус каць ра ке ты, а скан цэнт ру ец ца на 

«раз віц ці біз нес-прад пры ем стваў у 

кос ма се». «Мы хо чам стаць кра і най, 

якая асвой вае кос мас», і за ці каў ле ны 

ў су пра цоў ніц тве з ін шы мі дзяр жа-

ва мі, ад зна чыў ві цэ-прэм' ер. На яго 

дум ку, ЕС не па ві нен «па кі даць гэ ты 

ры нак аме ры кан цам».

У жніў ні мі ну ла га го да Люк сем бург, 

як на гад вае Fіnаnсіаl Tіmеs, стаў пер-

шай кра і най Еў ро пы, якая афі цый на 

да зво лі ла кам па ні ям і ка мер цый ным 

гру пам, якія ба зі ру юц ца ў Вя лі кім 

гер цаг стве, удзель ні чаць «у асва ен-

ні кас міч ных рэ сур саў». Пе ра га во ры 

з за ці каў ле ны мі парт нё ра мі ства ры-

лі пра ва вую асно ву для ар га ні за цый, 

якія ма юць на мер зда бы ваць та кія ка-

рыс ныя вы кап ні, і ва ло даць імі, удак-

лад ніў Шнай дэр. У су вя зі з па доб най 

іні цы я ты вай больш за 150 кам па ній, 

ін сты ту таў, якія зай ма юц ца кас міч ны-

мі да сле да ван ня мі, звяр ну лі ся апош-

нім ча сам да люк сем бург скіх улад па 

да звол улад ка вац ца ў кра і не.

Ра ней Люк сем бург рас пра ца ваў 

пла ны зда бы чы рэд кіх мі не ра лаў і ме-

та лаў на астэ ро і дах (Sрасе Rеsоurсеs 

іnіtіаtіvе) су мес на з парт нё ра мі з ЗША 

і Еў ра са ю за. Парт нё ра мі Вя лі ка га гер-

цаг ства ста лі ў тым лі ку аме ры кан-

скія кам па ніі «Dеер Sрасе Іndustrіеs» 

і «Рlаnеtаrу Rеsоurсеs оf thе US». Га-

вор ка ідзе пра ства рэн не кас міч най 

га лі ны з мэ тай по шу ку і зда бы чы ма-

тэ ры я лаў, якія рэд кія на Зям лі, але 

ёсць у да стат ко вай коль кас ці на астэ-

ро і дах. Па сло вах спе цыя ліс таў, яны 

зна хо дзяц ца знач на да лей за Ме сяц, 

але блі жэй, чым Марс, та му цал кам 

у ме жах да сяж нас ці кас міч ных бес пі-

лот ных ля таль ных апа ра таў. Па вод-

ле ацэн кі экс пер таў, пер ша па чат ко вы 

кошт ства рэн ня па доб най кас міч най 

га лі ны скла дзе дзя сят кі міль яр даў, а 

па тэн цый ны аб' ём рын ку — трыль-

ё ны до ла раў. Так што перс пек ты вы 

ў Люк сем бур га, на ват мяр ку ю чы па 

гэ тым гла баль ным «стар та пе», не-

аб сяж ныя.

За хар БУ РАК.

Усе мы з не цяр пен нем ча ка ем свя точ ных 

ме ра пры ем стваў у кан цы го да. Акра мя 

доб ра вя до мых ура чыс тас цяў, у роз ных 

кра і нах ёсць свае асаб лі выя свя ты, якія 

ад люст роў ва юць на цы я наль ны дух. 

Пра па ну ем вам аку нуц ца ў не звы чай ную 

ат мас фе ру най больш ці ка вых з іх.

Каз лі ная тра ды цыя
«Ка ляд ны ка зёл» (Julbok) — чыс та швед скі сім вал 

су стрэ чы са ма га ча роў на га зі мо ва га свя та. Ка зёл, 

вя до ма, не са праўд ны, звы чай на яго май стру юць з 

са ло мы. «Каз лі ная тра ды цыя» рас це сва і мі на га мі 

(ці ра га мі?) са скан ды наў скай мі фа ло гіі, ад нак шве-

ды ўда ла адап та ва лі яе да су час ных хрыс ці ян скіх 

тра ды цый.

У 1966 го дзе ў го ра дзе Еў ле ўпер шы ню ўста ля ва лі 

гі ганц кую скульп ту ру ка ляд на га каз ла. З тых ча соў 

што год пра ціў ні кі гэ тай тра ды цыі спра бу юць на нес-

ці свя точ най жы вё ле шко ду або на огул вы крас ці яе. 

Пры нам сі, 28 з 45 каз лоў, якія бы лі ўзве дзе ны на 

Ка ля ды ў Еў ле, пад вяр га лі ся та му ці ін ша му ак ту ван-

да ліз му. Як сцвяр джае аў тар швед скай га зе ты The 

Local, пры клад на па ло ва жы ха роў го ра да га на рыц ца 

сва ім ка ляд ным каз лом, а ін шая па ло ва яго не на ві-

дзіць і ма рыць «спа ліць іда лі шча па га нае».

З жыц ця ра ды сак
Не звы чай нае свя та «Ноч ра ды сак» ад зна ча юць 

23 снеж ня ў Мек сі цы. Ра дыс ка бы ла за ве зе на ту-

ды ў ся рэ дзі не па за мі ну ла га ста год дзя іс пан скі мі 

ка ла ніс та мі і вы дат на пры жы ла ся. У Мек сі цы яна 

вы рас тае да па ме раў буль бі ны, а ка мя ніс тая гле ба 

пры му шае яе пры маць не звы чай ную скрыў ле ную 

фор му. Дзя ку ю чы та ко му ары гі наль на му вон ка ва му 

вы гля ду ка ра няп ло да мек сі кан цы за баў ля юц ца тым, 

што скла да юць з ра ды сак біб лей скія сцэн кі і эпі зо ды 

з ацтэк скіх ле ген даў. На цэнт раль най пло шчы Ааха кі 

пра хо дзіць не звы чай ная вы стаў ка тво раў мяс цо вых 

аг ра ры яў. Най леп шыя ра бо ты ўзна га родж ва юц ца 

пры за мі, а ве чар за канч ва ец ца тан ца мі пад акам па-

не мент мар' я чы і ўзру шаль ным фе ер вер кам.

Час ка ціць боч кі
У Шат лан дыі іс нуе свя та агню «Хаг ма ні». Па-

чы на ец ца яно ве ча рам 31 снеж ня і за канч ва ец ца 

ра ні цай 1 сту дзе ня. У гэ тую ноч лю дзі вы хо дзяць 

на ву лі цы, пад паль ва юць боч кі з дзёг цем і ка та юць 

іх па мас та вых, та кім чы нам пра га ня ю чы ста ры 

год і за зы ва ю чы но вы. Пры гэ тым усе спя ва юць 

на род ныя пе сень кі і чы та юць вер шы са ма га вя-

до ма га шат ланд ска га паэ та — Ро бер та Бёрн са. 

Як толь кі пра гу чыць звон, які па ве дам ляе пра 

на ды ход Но ва га го да, ус ту пае ў сі лу па вер'е аб 

тым, што пер шы ча ла век, які ўвай шоў у дом, з'яў-

ля ец ца прад вес ні кам шчас ця і даб ра бы ту пры ма-

ю чай сям'і. Са мым леп шым ва ры ян там ча мусь ці 

лі чыц ца цём на ва ло сы муж чы на з тра ды цый ны мі 

па да рун ка мі.

Бі по суд і ска чы да пос пе ху
Па важ ны скан ды наў скі на род — а ме на ві та дат ча-

не — у зі мо выя свя ты імк нец ца па зба віц ца ад уся го 

ста ро га і да куч лі ва га і як след па ве ся ліц ца. Пер шай 

пад га ра чую дац кую ру ку трап ля ец ца по суд, які не вы-

ка рыс тоў ва ец ца, — яго бе раж лі ва за хоў ва юць увесь 

год, каб бяз лі тас на раз біць у на ва год нюю ноч «на 

шчас це», пры чым аба вяз ко ва ка ля па ро га сяб роў 

або бліз кіх. Так са ма пад бой ку ран таў у Да ніі пры ня-

та пад ско чыць як ма га вы шэй, каб «да ско чыць» да 

пос пе ху ў на ды хо дзя чым го дзе.

Ві но і шам пан скае
У Фран цыі Ка ля дам заў сё ды па пя рэд ні чае 

Reveіllon (што лі та раль на азна чае «на пя рэ дад ні ча-

го-не будзь»). У гэ ты ве чар лю дзі збі ра юц ца ра зам з 

сям' ёй і сяб ра мі, атрым лі ва ючы аса ло ду ад рас кош-

най вя чэ ры, аба вяз ко ва з ві ном і шам пан скім. Усе 

прыбі ра юц ца (на ват ка лі вя чэ ра пра хо дзіць до ма), на 

стол ста вяць най леп шы фар фор, да ста юць срэб ны 

по суд і за паль ва юць свеч кі — фран цу зы ве да юць 

толк у пры га жос ці! На поўд ні Фран цыі, у Пра ван се, 

ёсць звы чай па да ваць 13 дэ сер таў, па лі ку 12 апост-

алаў і са мо га Ісу са Хрыс та.

Круг лае — гэ та доб ра
Сім ва лам роск ві ту, на дум ку фі лі пін цаў, з'яў ля-

юц ца лю быя круг лыя рэ чы і аб ры сы, та му су кен ка 

ў га рох тут бу дзе лі чыц ца ідэа льным на ва год нім ту-

а ле там. Так са ма тут імк нуц ца на біць кі шэ ні круг лы-

мі ма нет ка мі, а стол за поў ніць ідэа льна круг ля вай 

са да ві ной. Лі чыц ца, што чым больш гро шай ёсць у 

ча ла ве ка ў на ва год нюю ноч, тым больш іх бу дзе і на 

пра ця гу ўся го го да.

Так са ма на пя рэ дад ні но ва га го да фі лі пін скія да-

мы све цяц ца не горш за ёл кі — уклю ча ю чы свят ло 

ва ўсіх па мяш кан нях, тут та кім чы нам ад пуж ва юць 

злых ду хаў. Так са ма пры ня та на сцеж адчыніць усе 

дзве ры і вок ны на пя рэ дад ні поў на чы, каб з яе на ды-

хо дам ху цень ка ўсё за чы ніць, вы пус ка ю чы год, які 

сы хо дзіць, і ві та ю чы но вы.

Тут па чы на ец ца Но вы год
Фін лян дыя, вя до ма, прос та ство ра на для та го, каб 

свят ка ваць Но вы год. Ме на ві та тут зна хо дзіц ца Лап-

лан дыя — ра дзі ма Ёў лу пу кі, фін ска га Сан та-Кла у са, 

які ад сюль па чы нае сваё па да рож жа па ўсім све це 

ў але не вай за прэж цы. А на пя рэ дад ні свя та на поўд-

ні кра і ны што год пра хо дзіць ура чыс тая цы ры мо нія 

аб вя шчэн ня Дэк ла ра цыі ка ляд на га мі ру. Гэ тая тра-

ды цыя — амаль та кая ж ста ра жыт ная, як і сам Ёў-

лу пу кі: упер шы ню дэк ла ра цыя бы ла ство ра на ў XІІІ 

ста год дзі. У ёй тра ды цый на га во рыц ца пра тое, што 

лю бая пра ява не пры стой ных па во дзін, якія мо гуць 

пе ра шко дзіць свя ту, бу дзе ка рац ца па ўсёй стро гас ці 

за ко ну. Ін шы мі сло ва мі, ху лі ган ства пад час фін скіх 

Ка ляд вель мі не ві та ец ца. Лю бі мыя ка ляд ныя па час-

тун кі фі наў — вянд лі на, вэн джа ная і са лё ная ры ба, 

сыр і са лод кія пі ра гі. А на поў на чы кра і ны на ста ле 

аба вяз ко ва бу дуць стра вы з... але ні ны. Вось та кое 

на ва год няе «свя та тац тва».

Фі ны, як вя до ма, сла вяц ца сва і мі зна ка мі ты мі са-

ўна мі і вы лу ча юць ім ня ма ла мес ца ў сва ім по бы це — 

у боль шас ці сем' яў тут ёсць свае ўлас ныя ла зен кі, 

дзе, па вод ле ле ген ды, жы вуць эль фы, якія абе ра га-

юць да ма чад цаў. Не дзіў на, што ме на ві та тут фі ны 

па чы на юць ка ляд ны ве чар. Удо сталь па па рыў шы ся, 

яны пры свя ча юць свой час ін ша му не ма ла важ на му 

ры ту а лу — ад праў ля юц ца на мо гіл кі, бо пра вед ваць 

па мер лых бліз кіх тут пры ня та ме на ві та пас ля за хо ду 

на Ка ля ды. Ёсць у жы ха роў Фін лян дыі і свая ка ляд ная 

ва раж ба — у ва ду апус ка ец ца рас плаў ле ны ме тал, 

каб па гля дзець, якую ён пры ме фор му.

Па ямо!
Фі ны, да рэ чы, не адзі ныя, хто ўсур' ёз «па рыц ца» 

на тэ му ка ляд ных за баў. Эс тон цы так са ма з за да-

валь нен нем пра вод зяць ве чар гэ та га свя та ў са ўне — 

лі чыц ца, што гэ та най леп шы спо саб змыць з ся бе 

ўсю бяз ла дзі цу мі ну ла га го да і ўвай сці ў но вы цал кам 

ачы шча ным. Акра мя та го, тут так са ма жы вуць пры-

хіль ні кі зна ё май нам на ва год няй тра ды цыі — на ес ці ся 

да ад ва лу. Лі чыц ца, што па ес ці ў на ва год нюю ноч 

сем, дзе вяць ці два нац цаць ра зоў (па кі нуў шы пры 

гэ тым апош нія крош кі доб ра зыч лі вым ду хам) — вер-

ны спо саб за бяс пе чыць са бе ў но вым го дзе ба гац це 

і да ста так.

З прод ка мі
Сёе-тое агуль нае з фі на мі ёсць і ў чы лій цаў: яны 

так са ма ад праў ля юц ца на мо гіл кі ў свя точ ную ноч. 

Жы ха ры чы лій ска га го ра да Таль ка ўжо больш за 20 

га доў па чы на юць свят ка ван не Но ва га го да ўра чыс-

тым шэс цем на ча ле з мяс цо вым мэ рам на га рад скія 

мо гіл кі. Так са ма чы лій цы ве раць, што пе рад Но вым 

го дам, не аб ход на пра гнаць з до му ўсю не га тыў ную 

энер гію, і да па ма гае ім у гэ тым звы чай ны ве нік, якім 

усё ліш няе вы мя та юць на ву лі цу. А каб, на ад ва рот, 

пры цяг нуць да ся бе ўсё са мае доб рае, рэ ка мен ду ец-

ца з'ес ці па лыж цы са ча ві цы за кож ны ўдар ку ран таў 

(што да во лі ня прос та).

Грай це гуч ней
Венг ры з пры хо дам Но ва га го да па чы на юць з усіх 

сіл дзьмуць у раз на стай ныя раж кі, свіст кі і ду дач кі, 

ад га ня ю чы та кім чы нам ад сва іх да моў злых ду хаў і 

ўся кую не чысць. Акра мя та го, тра ды цый ныя вен гер-

скія ду дач кі пры цяг ва юць у жыл лё лю дзей даб ра быт, 

ра дасць. Скон чыў шы свіс таць, усе ідуць па каш та-

ваць свя точ ныя стра вы: фа со лю і га рох, якія да юць 

лю дзям сі лу ду ху і зда роўе, яб лы кі, якія до раць пры-

га жосць, і арэ хі, якія аба ра ня юць ад бед. Да рэ чы, у 

Венг рыі іс нуе па вер'е, што ка лі ў на ва год нюю ноч 

на ес ці ся час на ку, то ў бу ду чым го дзе ўсе хва ро бы 

абы дуць ця бе бо кам. Га лоў нае, каб ра зам з хва-

ро ба мі, спа ло хаў шы ся па ху, ад «ужы ва льні ка» не 

збег лі і сяб ры.

Пярс цё нак на шчас це
Бры тан цы так са ма не вы пус ка юць вы пад ку зла-

віць пос пех за хвост і з за да валь нен нем вы кон ва юць 

свае ста рыя як свет на ва год нія тра ды цыі. На прык лад, 

тра ды цый ным свя точ ным ла сун кам тут лі чыц ца пу-

дынг, а пад час яго га та ван ня кож ны член сям'і мо жа 

па мя шаць ма су па га дзін ні ка вай стрэл цы, за гад ва-

ю чы жа дан не. Так са ма ме на ві та ў пу дынг ра ней за-

пя ка лі ма нет ку або пярс цё нак, які пры но сіць пос пех 

або шчас лі вае за муж жа та му, хто яго зной дзе.

Ка мя ні ад гас цей
У Грэ цыі іс нуе Дзень свя то га Ва сі ля. 

14 сту дзе ня дзе ці па кі да юць ка ля ка мі на свой абу так, 

спа дзе ю чы ся, што свя ты па кла дзе ў яго па да рун кі. 

Да рос лыя, ад праў ля ю чы ся адно да ад на го ў гос ці, бя-

руць з са бой вя лі кія ка мя ні, каб па клас ці іх ка ля па ро-

гаў гас цін ных да моў. Та кім чы нам пры ня та пра яў ляць 

па жа дан не ба гац ця і даб ра бы ту гас па да рам.

Ге роі з мас ла
У Ты бе це на бу дый скі Но вы год — 30 сту дзе ня — 

ма на хі ле пяць скла да ныя скульп ту ры са сме тан ко-

ва га мас ла. Гэ тыя муд ра ге ліс тыя ста туі ўяў ля юць 

са бой ге ро яў ста ра жыт ных мі фаў і мо гуць да ся гаць 

15 мет раў у вы шы ню. Каб дзіў ныя ства рэн ні доў га за-

хоў ва лі ся ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе, вы клі ка ю чы 

за хап лен не на вед валь ні каў бу дый скіх ма нас ты роў, 

іх за хоў ва юць у пра ха лод ным мес цы і асвят ля юць 

ад мыс ло вы мі алей ны мі лям па мі. У іх мяк кім свят ле 

зда ец ца, ні бы та мі фіч ныя гі ган ты ажы ва юць. Бо ў 

на ва год нюю ноч маг чы ма ўсё — асаб лі ва ў Ты бе це!

Іван КУПАРВАС.

СВЯТ КУ ЕМ УСІМ СВЕ ТАМ!
Не звы чай ныя свя ты і тра ды цыі на Ка ля ды і Но вы год

К@нтынентыК@нтыненты

Дня мі Еў ра пей скае ста тыс тыч нае агенц тва (Еurоstаt) апуб лі ка ва ла 

звест кі аб фак тыч ным ін ды ві ду аль ным спа жы ван ні на ду шу 

на сель ніц тва (Асtuаl Іndіvіduаl Соnsumрtіоn реr саріtа) і пра до лю 

ВУП у раз лі ку на ду шу на сель ніц тва (GDР реr саріtа) у кра і нах ЕС. 

Ся рэд ні ўзро вень па 28 кра і нах ЕС бя рэц ца за 100 пра цэн таў. 

Гер ма нія за ня ла дру гое мес ца (плюс 22 пра цэнт ныя пунк ты 

да раз лі ко ва га па каз чы ка). У Аў стрыі, Да ніі і Вя лі ка бры та ніі, 

Бель гіі, Фін лян дыі, Ні дэр лан дах, Шве цыі і Фран цыі вы нік 

пе ра ся гае ся рэд ні па ЕС на 10—20 пра цэн таў. Са мы ніз кі ўзро вень 

спа жы ван ня на ду шу на сель ніц тва ся род кра ін ЕС ад зна ча ны 

ў Бал га рыі (54 пра цэн ты), Венг рыі (62 пра цэн ты), Хар ва тыі 

(62 пра цэн ты), Ру мы ніі (68 пра цэн таў) і Лат віі (68 пра цэн таў). 

А бяс спрэч нае пер шае мес ца па ін ды ві ду аль ным спа жы ван ні на 

ду шу на сель ніц тва ў Еў ра са ю зе за няў Люк сем бург, дзе ўзро вень 

амаль на трэць вы шэй шы. Пры чым гер цаг ства лі дзі руе па гэ тым 

па каз чы ку на працягу апош ніх ча ты рох га доў. За кошт ча го 

не вя ліч кі Люк сем бург «даў фо ры» ўсім?

НА РА ДЗІ МЕ ШЭН ГЕ НАНА РА ДЗІ МЕ ШЭН ГЕ НА
ЯК ГЕР ЦАГ СТВА ЛЮК СЕМ БУРГ «ДА ЛО ФО РЫ» ЎСІМ?

НавігатарНавігатар


