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Но вы год — свя та, якое ва ўсіх 

без вы клю чэн ня вы клі кае 

на сталь гію. Прад стаў ні кі роз ных 

па ка лен няў рас ка за лі, якія 

тра ды цыі свят ка ван ня Но ва га 

го да за пом ні лі ся ім з дзя цін ства.

50-я: баль-мас ка рад, 
фак строт, ві не грэт

Лу нін чан ка На тал ля КА ЗАН КО ВА 

тры мае ў ру ках то мік з чэ хаў скі мі апа-

вя дан ня мі. На вок лад цы па зна ча ны год 

вы дан ня — 1954-ы, а на фор за цы ка лі гра-

фіч ны за піс, зроб ле ны ру кой ды рэк та ра: 

«Пер шая прэ мія за най леп шы кас цюм на 

на ва год нім ве ча ры 1955 г. Ва лы нец Н., 

вуч. 7 «Б» кла са».

— Дэ бют ны «вы хад у свет» я ча ка ла 

не менш, чым На та ша Рас то ва з «Вай ны 

і мі ру». Школь ны баль-мас ка рад быў га-

лоў най га рад ской па дзе яй на Но вы год. 

Удзел у ім маг лі браць толь кі стар ша клас-

ні кі, — пры гад вае На тал ля Іва наў на.

І ўсё ж пер шыя на ва год нія ўспа мі ны жан-

чы ны звя за ныя з пас ля ва ен ным ча сам.

— Ма ці ка за ла нам з бра там: «Бу дзе-

це доб ра ся бе па во дзіць — Дзед Ма роз 

пры ня се ёл ку». Свя точ най ноч чу, ка лі мы 

за сы на лі, баць кі ці хень ка ўно сі лі ў ха ту 

дрэ ва і ўпры гож ва лі яго. Ма ма-ру ка дзель-

ні ца з ім пэ там май стра ва ла цац кі сва і мі 

ру ка мі. Са ста рых поль скіх ча со пі саў вы-

ра за ла пры го жыя тва ры кі, а з тка ні ны і ва ты 

ра бі ла «цель цы» ба ле рын, прын цэс і ка зач ных 

ге ро яў. На ка лю чыя га лін кі ве ша лі так са ма 

ма лень кія яб лыч кі, цу кер кі, пя чэн не, па сы па-

нае цук рам, са ма роб ныя гір лян ды — арэ хі, 

за гор ну тыя ў фоль гу. Увенч ва ла гэ та ўсё не-

паў тор ная бліс ку чая зор ка, якую пры ду маў і 

скан стру я ваў мой дзядзь ка — на стаў нік чар-

чэн ня. Ра ні цай мы, бо сыя, убя га лі ў па кой і 

не маг лі на гля дзец ца на зя лё ную пры га жу ню! 

У па вет ры ві та ла не пе ра да валь нае ад чу ван-

не шчас ця з во да рам хвоі. Праў да, ад ной чы 

баць коў скі сюр прыз не атры маў ся. Бу ду чы 

школь ні цай, я да ча ка ла ся за па вет най но чы 

і су стрэ ла ма му з та там на па ро зе, ка лі яны 

цяг ну лі ў дом дрэ ва: «Ага! Вось які Дзед Ма роз 

нам ёл ку пры но сіць!» Ма ма та ды, зда ец ца, 

рас стро і ла ся больш за мя не.

Пе рад свя точ ны мі сне жань скі мі ве ча ра мі ў 

кам па ніі сяб ро вак На тал лі Іва наў ны бы ла тра-

ды цыя: збі рац ца ў кож най па чар зе на са лод кі 

стол. Баць кі га та ва лі пры сма кі, а дзяў ча ты 

ла дзі лі да маш нія кан цэр ты.

— А на ва год нюю ноч мы пра во дзі лі... 

у шко ле! Па чы на ла ся ўсё ў дзе вяць вечара 

і пра цяг ва ла ся да га дзі ны-дру гой. Ні я кіх за-

ку сак ці шам пан ска га не бы ло і ў па мі не, — 

рас каз вае лу нін чан ка. — Затое тан цы бы лі 

аба вяз ко ва па ра мі — тан га, вальс, фак строт... 

Не ўме еш? Бу дзеш ста яць увесь ве чар ка ля 

сцен кі. А кож ны з нас ха цеў ад чуць ся бе ка-

зач ным ге ро ем у гэ тую ноч. Вя до ма, ва дзі лі і 

ка ра го ды, гу ля лі ў ру ча ёк. На пра ця гу ве ча ра 

пра ца ва ла свя точ ная пош та.

У два нац цаць га дзін му зы ка сці ха ла і за ла 

за мі ра ла. З хва ля ван нем мы слу ха лі па ра дыё 

бой ку ран таў і зва рот-він ша ван не да ўся го са-

вец ка га на ро да. Пас ля сло ва бра ла ды рэк тар 

шко лы. Яна заў сё ды ка за ла нешта пра нік нё-

нае, шмат ча го жа да ла і шчы ра дзя ка ва ла. Я і 

ця пер з асаб лі вай цеп лы нёй ус па мі наю гэ тыя 

сло вы. Пас ля афі цый най част кі па чы на ла ся 

кас цю мі ра ва нае шэс це ва кол ёл кі. Стро гае 

жу ры ацэнь ва ла не толь кі кас цюм, але і яго 

па да чу.

Ма ма На тал лі Іва наў ны ме ла над звы чай 

тон кі густ і за ла тыя ру кі.

— Я кру жы ла ся ва кол свя точ най ёл кі ў воб-

ра зах Чыр во най Ша пач кі, Ца рэў ны-Жаб кі, Па-

пя луш кі, Воль гі Ла ры най. Ад ны толь кі мас кі 

з ка рун каў да кас цю маў бы лі са праўд ны мі 

тво ра мі мас тац тва!

Пасля балю ўсе прыходзілі дадому стом-

леныя і адразу ж клаліся спаць. Сямейным 

святам у Лунінцы ў 50-х заставалася Раство. 

У царкву не хадзілі, але збіраліся на вячэ-

ру 6 студзеня пасля ўзыходу першай зоркі. 

«12 страў, сярод якіх куцця, мой любімы 

вінегрэт, бульбяныя катлеты пад неверагод-

ным соусам з сушаных грыбоў», – ажыўляе ў 

памяці смачныя ўспаміны жанчына. 

— За раз мно гія лу нін ча не не ўяў ля юць са бе 

Но вы год без ёл кі на пло шчы Ле ні на ў цэнт ры 

го ра да. Але да сярэдзіны 50-х на гэ тым мес цы 

быў ба зар. Ёл ку ста ві лі на перакрыжаванні 

вуліц 17 Верасня і Чырвонай. Дом ма ёй сяб-

роў кі Алы быў як раз на су праць. Яна звы чай на 

ды ха ла на за іне лае акно, каб шкло ад та я ла і 

мож на бы ло лю ба вац ца бліс ку чым ха раст вом 

у цем ры.

70-я: паш тоў кі, снеж ныя 
за ба вы, «даё́ дван не»

Мін чан ка Ка ця ры на ВЕ РА ВА пра вя ла 

сваё дзя цін ства ў ра ё не Ня мі гі.

— Зі мы та ды бы лі па-са праўд на му снеж-

ныя і ма роз ныя. Бе лы, іск рыс ты Мінск так і 

за мань ваў вый сці на ву лі цу. Ра зам з баць-

кам мы ка та лі ся з го рак на су праць Тра ец ка га 

прад мес ця, ка ча лі ся ў гур бах снегу ка ля Па-

ла ца спор ту. Ні я кіх кір ма шоў з шаш лы ка мі і 

кан цэр таў са ма дзей нас ці там не бы ло. Мы 

атрым лі ва лі аса ло ду ад прос тых рэ чаў, — дзе-

ліц ца жан чы на. — Пад ёл ку ма ма кла ла «ку-

лёк» — хруст кі цэ ла фа на вы па кет, за бі ты цу-

кер ка мі. Баць кі на пра цы так са ма атрым лі ва лі 

са лод кія прэ зен ты ад пра фка ма. Праў да, яны 

на дзве трэ ці скла да лі ся з ле дзян цоў. Ма ці ж 

па ды хо дзі ла да ад бо ру з гус там і раз ма хам: 

яшчэ з каст рыч ні ка па чы на ла ха дзіць па кра-

мах у по шу ках ша ка лад на га дэ фі цы ту — суф-

ле, грыль я жу, «Мі шак на Поў на чы». Са мае 

смеш нае, што кож ны з дзя цей у сям'і імк нуў ся 

хут чэй з'ес ці свае цу ке рач ныя за па сы. Інакш 

прый шло ся б дзя ліц ца імі з ас тат ні мі.

Дру гі аба вяз ко вы пунк т пе рад свя точ най 

пра гра мы — ад праў лен не паш то вак сва я кам 

па ўсім СССР.

— У ма мі ным спі се бы ло не менш за паў-

сот ні ча ла век: бра ты, сёст ры, пля мен ні кі. Для 

кож най сям'і пры дум ваў ся ары гі наль ны тэкст 

він ша ван ня. Паш тоў кі, да рэ чы, так са ма за куп-

ля лі ся яшчэ з во се ні. У ад каз, вя до ма, на ва-

год нія вест кі пры хо дзі лі пач ка мі. Шка да, але 

па пя ро вая спад чы на не за ха ва ла ся: нешта 

за гу бі лі пры пе ра ез дах, штось ці пай шло на 

дзі ця чыя аплі ка цыі ў шко лу.

Баць кі Ка ця ры ны Іва наў ны бы лі з ва ен на га 

па ка лен ня, па мя та лі пра страш ны го лад. Ка лі 

з'я ві ла ся маг чы масць на кры ваць ба га тыя ста-

лы, яны ка рыс та лі ся ёй па поў най.

— Ежы заў сё ды га та ва лі на столь кі мно га, 

што да ядаць пры хо дзі ла ся яшчэ доў га. У нас 

на ват па няц це та кое бы ло — «да ёд ван не». Пры-

чым ра бі лі гэ та ўсёй вя лі кай сям'ёй: 1-га збі ра-

лі ся на вя чэ ры ў ад ной ма мі най сяст ры, 2-га — 

у ін шай, 3-га іш лі да баць ка вай рад ні.

Тэ ле ві зар у сям'і Ка ця ры ны Іва наў ны з'я-

віў ся яшчэ ў 60-х. Дзе ці і да рос лыя з за да-

валь нен нем гля дзе лі «Бла кіт ны агень чы к». 

На дум ку жан чы ны, сэн су і ду шэў нас ці ў іх 

бы ло ку ды больш, чым ця пер. Ад чу ван не, 

што Но вы год — вя ха: «Па куль на эк ра не 

пад во дзі лі ся вы ні кі, ацэнь ва лі ся пос пе хі, 

стро і лі ся пла ны для ўсёй кра і ны, мы ра бі лі 

тое ж са мае, толь кі ў ся мей най перс пек-

ты ве».

— Са мы вя сё лы і бес ша баш ны Но вы год 

у ма ёй бія гра фіі зда рыў ся на дру гім кур-

се ўні вер сі тэ та ўзім ку 1978-га. Амаль усёй 

гру пай мы са бра лі ся на ча ты рох пака ё вай 

ква тэ ры ў са мым цэнт ры го ра да. Каб свя та 

не пе ра тва ры ла ся ў звы чай ную «аб'яда-

лаў ку-вы пі ва лаў ку», вы ра шы лі зла дзіць 

гу ма рыс тыч нае кас цю мі ра ва нае прад стаў-

лен не. За га дзя быў пра пі са ны сцэ на рый. 

Мне вы па ла са мая га на ро вая ро ля — Дзе да 

Ма ро за. Вя до ма, ад мыс ло ва га кас цю ма ў 

той час бы ло не да стаць. У ход пай шло маё 

но вень кае, на за каз па шы тае па лі то — у яго 

бы ла шы коў ная яр ка-чыр во ная пад клад ка 

з шоў ку. Ба ра ду ра бі лі з са праўд най ва ты, 

што пра да ва ла ся ў ап тэ цы. Ідэя з пе ра апра-

на ння мі дзяў чы ны ў муж чы ну і на ад ва рот 

бы ла та ды над звы чай ары гі наль най. Та му 

і Сня гур кай стаў га лоў ны ў кам па ніі ба ла-

ка-гу ма рыст.

90-я: вёс ка, 
транс фор ме ры, 
ман да ры ны

— На су пе рак стэ рэа ты пам мы ў той 

час не га ла да лі. На ва год нія ста лы бы лі 

на кры тыя смач на і сыт на. Дзед Ма роз заўж ды 

пры но сіў па да рун кі. З ін ша га бо ку, цу доў на 

па мя таю, як я з баць ка мі ха дзіў пе рад Но вым 

го дам «па па луч ку». Спра ва ў тым, што ў вя-

ліз ных чэр гах на пе рад пра пус ка лі лю дзей з 

дзець мі. Але ўсе роў на да во дзі ла ся ста яць 

па 1,5—2 га дзі ны ў ча кан ні, — пры гад вае 

гамяль ча нін Ула дзі мір СА ВАЧ КІН.

Бы ла ў сям'і хлоп ца тра ды цыя — 31 снеж-

ня іх з сяст рой вез лі ў гос ці да ба бу лі ў вёс ку. 

Баць кі пры ду ма лі ле ген ду: быц цам ка лі нех-

та ў до ме ёсць, то Дзед Ма роз са ро ме ец ца 

пры хо дзіць. Та му, ад' яз джа ю чы, аба вяз ко ва 

па кі да лі ад чы не най форт ку — «па ві нен жа быў 

Дзед Ма роз не як у ква тэ ру тра піць».

— Ідэя вы дат ная. За мест та го каб ну дзіц-

ца ў га рад ской ква тэ ры, мы цэ лы дзень пра-

во дзі лі на све жым па вет ры. У ха ту бы ло не 

за гнаць: ка та лі ся на сан ках, гу ля лі з вяс ко-

вы мі ў сняж кі і ля пі лі снеж ных баб. У гэ ты 

час ма ці з ба бу ляй маг лі спа кой на га та ваць 

свя точ ную вя чэ ру. Праў да, кло па ту да да ва-

ла ся, ка лі мы вяр та лі ся да до му — пра мок лыя 

да ніт кі, з рас чыр ва не лы мі тва ра мі, — рас-

каз вае Ула дзі мір. — За стол ся да лі га дзін у 

во сем-дзе вяць. Пад пра гляд са вец кіх філь маў 

сяст ра ела сваю лю бі мую са ла ту з кра ба вы мі 

па лач ка мі і ку ку ру зай, а я — аліўе. Буль ба, 

сма жа ная ку ры ца, клуб ніч ны кам пот. Акра мя 

та го, на шае за стол ле ні ко лі не абы хо дзі ла ся 

без пя чо нач на га тор ці ка. І ха ця ман да ры ны 

дэ фі цы там не бы лі, для мя не яны і па сён няш ні 

дзень за ста юц ца вы ключ на на ва год нім фрук-

там. Ем іх толь кі ў ноч з 31-га на 1-е.

Хло пец ус па мі нае, як кож ны год яны з сяст-

рой ха це лі да ча кац ца та ям ні чых два нац ца ці 

га дзін но чы, але за сы на лі яшчэ да адзі нац ца-

ці. Ра ні цай еха лі ў Го мель. Там ча каў пра цяг 

за стол ля і сюр пры зы пад ёл кай.

— Пер шым па да рун кам, які мне за пом-

ніў ся, быў ца цач ны трак тар. Ні чо га дзіў на га, 

уліч ва ю чы, што баць кі пра ца ва лі на за во дах, 

якія вы пус ка лі сель гас тэх ні ку. У школь ным 

уз рос це са мы мі жа да ны мі на ва год ні мі па да-

рун ка мі ста лі ма шын кі-транс фор ме ры і плас-

ты ка выя піс та ле ты...

Сён ня амаль лю бое свя та — ад юбі лею і 

хрэсь бін да кар па ра ты ву і вя сел ля — су пра ва-

джа ец ца фе ер вер ка мі. Для дзя цей 90-х агень-

чы кі ў не бе бы лі рэд кас цю. Па чуў шы зал пы, 

ма лыя пры лі па лі да вок наў ці вы бя га лі на ву-

лі цу, каб хоць на ім гнен не ўба чыць цуд пі ра-

тэх ні кі.

Адзі ны мо мант, ка лі Ула дзі мір ад чуў на са-

бе «цяж кас ці» эпо хі, — ра ніш нік у дзі ця чым 

сад ку. Та ды хлоп ца адзе лі ў кас цюм сня жын кі, 

які да стаў ся ў спад чы ну ад сяст ры. Але ні я кай 

ня ём кас ці не бы ло. Хто ска заў, што сня жын-

ка мі мо гуць быць толь кі дзяў ча ты?

Ган на КУ РАК.

Мінск — Го мель — Лу ні нец — Мінск.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

НАЙ ЛЕП ШЫ 
СЯ БАР — 
ДЗЕД

Ня даў на мой Ар цём ка ўпер шы ню 

ўба чыў снег. Я стра са ла з пух на тых 

яло вых ла пак бе лыя аб ла чын кі, што 

сха ва лі іх ад ма ра зоў, гэ тым са мым 

ства ра ю чы ў яго пе рад но сам «сне-

га пад», а ма лы хоць бы ўсміх нуў ся! 

Ін шая рэ ак цыя, на пэў на, бы ла б, ка лі 

б я по тым па са дзі ла яго не ў ка ляс-

ку, з якой ма ла што ві даць, а ў сан кі. 

Яны ўжо ста яць га то вень кія — Дзед 

Ма роз (а дак лад ней, ба бу ля з дзя ду-

лем) па кла па ціў ся за га дзя. Дзед Ва-

ня на ват ней кую скры ню змай стра-

ваў, каб ма лы на пер шым ча се з іх 

не вы ва ліў ся. Толь кі я аба рва ла ўсе 

пла ны — у ка ляс цы ж цяп лей!

Сё ле та ду ма лі-га да лі: ста віць ёл-

ку ці не. Цё мік ак тыў на поў зае, усю-

ды су не свой ма лень кі да пыт лі вы 

но сік. Ад на го не па кі неш: то лбом аб 

сек цыю ляс нец ца, то не раз лі чыць 

сі лы, ка рас ка ю чы ся на ка на пу. Па-

ку туе ад ма ло га шкод ні ка і ба бу лін 

спа цы фі лум, які ўжо тры ва ла пра пі-

саў ся на пад ло зе ў гас цёў ні. Та му, 

упры гож ва ю чы ёл ку, на ніж нія ялін кі 

ве ша ла аль бо плас ма са выя цац кі, 

аль бо тыя, якіх ме ней шка да. Бы ла 

ўпэў не на: яр ка-сі нія агень чы кі гір-

лян ды, што зі ха цяць аж но ў шас ці 

хут кас ных рэ жы мах, «пры вя жуць» 

ма ло га да ляс ной пры га жу ні. Толь кі 

спа цы фі лум ака заў ся па-за кан ку-

рэн цы яй: ба бу ля па куль не ве дае, 

што яе лю бі мы ва зон ужо па лы сеў 

на не каль кі ліс точ каў. Праў да, праз 

не каль кі дзён ужо і ёл ка (доб ра, што 

не вя лі кая) бы ла да га ры на га мі — на 

шчас це, увесь удар прый шоў ся на 

мя не.

У та кім уз рос це пры яры тэ ты ў 

дзя цей хут ка мя ня юц ца. Ця пер Цё-

мі ка не ада рваць ад вя лі кай ма шы-

ны-са ма зва ла, якую яму па да ры лі 

гу ляць на перс пек ты ву. Толь кі ён 

знай шоў ма шын цы ін шае пры мя-

нен не. Ся дзіць у ку за ве, важ на за-

драў шы га ла ву, а дзед яго во зіць па 

трох па ка ё вай ква тэ ры.

Дзед Ва ня — най леп шы Ар цём-

каў ся бар. Ма лы не па спее прачнуц-

ца, а ён тут як тут. Я спа кой на пры-

вод жу ся бе пас ля сну ў па ра дак, 

га тую сы ноч ку сня да нак (жы ла б ад-

на — ві даць, пры вяз ва ла б да ся бе). 

Вар та нам толь кі ку дысь ці з'е хаць — 

дзед ужо су муе, не ве дае, чым ся бе 

за няць (ужо на пен сіі). Ма ма ка жа, 

што ні ко лі не па ду ма ла б, што мой 

баць ка бу дзе так ва зіц ца з уну кам.

За гэ тыя сем ме ся цаў дзед па ма-

ла дзеў га доў на двац цаць. Быц цам 

і спі на не ба ліць: поў зае з ма лым 

на пе ра гон кі, во зіць на ма шы не, лю-

ляе, пад кід вае над га ла вой. На ват 

ку рыць кі нуў, каб унуч ку не смяр дзе-

ла. Та кім чы нам, стры маў абя цан не, 

што бу дзе да па ма гаць га да ваць 

уну ка, толь кі б мець яго. Ва ўсіх су-

се дзяў, сяс цёр, маў ляў, ёсць за ба ва, 

а «я і па мру, ві даць, так і не да ча-

каў шы ся на шчад ка». Ма ра збы ла ся! 

З якім ён ім пэ там цяг нуў ка ляс ку па 

мін скім пар ку, ка лі гэ тыя муж чын кі 

ўпер шы ню су стрэ лі ся, — ледзь да-

гна лі.

Лю дзі ка жуць, што ўну каў ча-

мусь ці лю бяць больш, чым дзя цей. 

Наўрад ці гэ та праў да. Прос та на 

сва іх дзя цей (асаб лі ва муж чы нам, 

якія ўвесь час за раб ля юць гро шы) 

звы чай на ча су не ха пае, а вось на 

пен сіі мож на і рэ абі лі та вац ца. Да 

кан ца ад даць тую лю боў, якую не 

ад даў сва ім дзе цям. А яны, у сваю 

чар гу, яе атрым лі ва юць сён ня, лю-

бу ю чы ся баць кам і сы нам, якія ўжо 

па ча лі свой ра ніш ні аб' езд на ма-

шы не.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Свя точ ныя тра ды цыіСвя точ ныя тра ды цыі

ЧАС ЦУ ДАЎ

На тал ля КА ЗАН КО ВА ў воб ра зе Воль гі Ла ры най.


