
За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Мроі за ла тых 
кан фе ці

Сён ня, 3 сту дзе ня, у 17 га дзін у Мас тац кай га ле-

рэі «Бе ларт» Бе ла рус ка га са ю за мас та коў, якая 

зна хо дзіц ца ў Мін ску на ву лі цы Кар ла Марк са, 4, 

ад бу дзец ца ад крыц цё вы стаў кі Ма рыі Го лу бе вай 

«Но вае ... За ла тое». Ра бо ты мас тач кі да па мо гуць 

на вед валь ні кам яшчэ раз апы нуц ца ў ат мас фе ры 

цу да Рас тва, на ва год ніх та ям ніц і ча раў ніц тва.

«Тон кія воб-
ра зы, на ве я ныя 
гу ка мі за веі і 
цяп лом ім бір ных 
пер ні каў, па хам 
зя лё най іг лі цы 
і бляс кам на ва-
год ніх ца цак, да-
па ма га юць гле-
да чу зноў і зноў 
пе ра жыць гэ тыя 
цу доў ныя га дзі ны: ім гнен не ча кан ня гу ку зва ноч ка Сан-
та-Кла у са, ве чар у прад чу ван ні па да рун ка і га ды цёп ла га 
ся мей на га шчас ця, — дзе ліц ца ўра жан ня мі куль ту ро лаг 
Ула дзі мір Го лу беў. — На бор ме та фар і воб ра заў, з якіх 
скла да юц ца сю жэ ты кар цін, да лу ча юць гле да ча да ка ра-
го да бліс ку чых бен галь скіх аг нёў, мро яў за ла тых кан фе ці 
і ды му хла пу шак. Тра пят кое міг цен не зо ла та на кар ці нах, 
то наў сфу ма та і мяк кія кон ту ры фак тур пад крэс лі ва юць 
глы бі ню сю жэ таў і лі та ра тур ных ма ты ваў. У іх па во лі аў-
та ра заў сё ды ад люст роў ва юц ца ве ліч лю бо ві, пры га жос ці 
і даб ра».

Пры бра ныя ялінкі, на ва год нія цац кі, гім на зіч ныя гер-
ба рыі, эк зіс тэн цы яль ныя ка ты, кі тай скія ка мо ды, пар ца-
ля на выя сла ны, амаль рэ аль ны во дар ман да ры наў і ша-
ка ла ду — усё гэ та мож на ўба чыць і ад чуць на вы стаў цы, 
ні бы апы нуў шы ся на са праўд най на ва год няй ве ча ры не. 
Кар ці ны вы ка на ны ва ўні каль най аў тар скай тэх ні цы, на іх, 
ні бы ў «кра ме Цу даў», пе рад по зір кам здзіў ле на га гле да ча 
з'яў ля юц ца ба бу лі ны ша фы з адзен нем, ся мей ныя бу фе-
ты, на поў не ныя ан ты ква ры я там са ста год дзяў дэ ка дан су 
і пе ра лом ных ча соў.

Фа міль ны по суд у па ці не на кар ці нах аў та ра — як вод-
бліск даў ня га све ту арыс та кра тыч ных вы го даў і па воль ных 
гу та рак ля ка мі на. Кож ная ра бо та на вы стаў цы — гэ та 
май стэр скі сін тэз лі та ра тур на га сю жэ та і ві зу аль най фор-
мы, узор тэх на ла гіч ных маг чы мас цяў шмат сла ё вай фак ту-
ры і праз рыс та га за ла то га ко ле ру, які ства рае дзіў на тон кі 
на строй свет ла га су му і не ўмі ру чай над зеі.

Ра бо ты мас тач кі, са бра ныя ў «ін тэ ле кту аль ны тэкст», 
за па мі на юц ца сты ліс тыч най вы тан ча нас цю, кам па зі цый-
най эле гант нас цю і фі лі гран ным май стэр ствам. «Жы ва піс, 
ба тык і арт-аб' ек ты Ма рыі Го лу бе вай ства ра юц ца як кан-
цэп ту аль ныя тво ры для фар мі ра ван ня не «яр кай і на хаб-
най» пра сто ры па спя хо ва га жыц ця на па каз, а для цёп ла га 
і ўтуль на га хат ня га ін тэр' еру, для зна хо джан ня мі ру і спа-
кою ў ду шы, для ме ды та тыў на га су зі ран ня і па зі тыў на га 
«рэ лак су», — рэ зю муе Ула дзі мір Го лу беў.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 19 сту дзе ня: з па ня-
дзел ка да аў то рка з 11 да 20 і ў су бо ту з 11 да 19. Ува ход 
воль ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Ад ным да спа до бы 

не апаль скі брыз,

Дру гім — на Ка на рах 

пад паль ма мі це шыц ца,

А я — ва кол сон ца 

са браў ся ў кру із:

Ля чу на два нац цаць 

цу доў ней шых ме ся цаў.

Шы коў ней кру і зу 

на све це ня ма,

Ля чу па ар бі це — 

і ў шчас це не ве рыц ца.

Усіх вы праў ляе ў да ро гу 

зі ма.

Яна ж абя цае су стрэць, 

ка лі вер нем ся...

Вяр ну лі ся. Зноў на Зям лі 

Но вы год,

І зноў у да ро гу зям ля не 

збі ра юц ца.

Ля ха ты ча кае мя не 

кас ма лёт —

Ля чу ва кол Сон ца! 

Жы ву, па куль ма рыц ца!

Пы тан не пра свят ка-

ван не Ка ля даў нам за-

да ла Лю боў Мі ка ла еў на 

з г. Жыт ка ві чы Го мель-

скай воб лас ці.

За кан чэн не ста ро га і па-
ча так но ва га го да — амаль 
што ня ўлоў ная, ім гнен ная, 
на ват ней кая вір ту аль ная 
мя жа ў ка ар ды на тах су-
час на га вы мя рэн ня ча су. 
Бы вае, так і хо чац ца на-
ціс нуць на ней кую кроп ку, 
каб спы ніць ня ўмоль ную 
ха ду-ці кан не на сцен на-
га га дзін ні ка, уха піць гэ та 
імгнен не-мя жу, за ціс нуць у 
ку лак і па тры маць яго хоць 
бы столь кі, па куль па спе еш 
за га даць і пра га ва рыць сам 
са бе ўсе жа дан ні і са мыя 
па та ем ныя ма ры. А по тым 
вы пус ціць гэ тую птуш ку ў 
пра сто ры Веч нас ці і па жа-
даць но вай су стрэ чы з ёю 
роў на праз год.

На ша су час нае жыц цё 
ста но віц ца на столь кі ды-
на міч ным, ма за іч ным, а 
ча сам ха а тыч ным, што мы 
не па спя ва ем (а мо жа, не 
хо чам спы ніц ца) глы бо ка і 
змяс тоў на асэн са ваць сваё 
жыц цё, пра жы ты год, пра-
ана лі за ваць тое, што ўда ло-
ся і ча му, па ду маць-па раз-
ва жаць пра бу ду чы ню.

А як не ка лі су стра ка лі 
но вы год на шы прод кі? Чым 
яны жы лі, на што спа дзя-
ва лі ся, у што ве ры лі, чым 
це шы лі ся бе і сваю ду шу ў 
доў гія зі мо выя ве ча ры?

Прак тыч на ўся Еў ро па 
на па чат ку Х ста год дзя па-
чы на ла но вы кру га зва рот 
са свя та Рас тва Хрыс то-
ва га. Гіс та рыч ныя звест кі, 
ар хеа ла гіч ныя ма тэ ры я лы, 
шмат лі кія тво ры на род най 
паэ зіі свед чаць аб тым, 
што бе ла ру сы, як і іх бліз-
кія су се дзі, рас па чы на лі год 

у роз ны час, але ён ва гаў ся 
пе ра важ на ва кол дня вес-
на во га раў на дзен ства. Гэ та 
маг ло быць на Аў доц цю-вяс-
ноў ку (14 са ка ві ка), 21 са-
ка ві ка — у дзень вес на во га 
раў на дзен ства, 22 са ка ві-
ка — на Са ра кі. На больш 
поз ніх эта пах па ча так го да 
у роз ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі 
не су па даў. Тая тэ ры то рыя, 
якая бы ла ў скла дзе Рэ чы 
Па спа лі тай, з 1364 года 
свят ка ва ла на ра джэн не го-
да 1 сту дзе ня. Ва ўсход няй 
част цы Бе ла ру сі год па-
чы наў ся з вяс ны, а за тым 
з 1493 да 1700 го да ў ад-
па вед нас ці з Ві зан тый скай 
цар коў най тра ды цы яй — 
1 ве рас ня. Трэ ба ад зна чыць, 
што «кніж ны», цар коў ны ва-
ры янт ле таз лі чэн ня не атры-
маў пад трым кі ў ася род дзі 
прос та га на ро да. У 1700 го-
дзе вый шаў за гад Пят ра Вя-
лі ка га аб свят ка ван ні па чат-
ку го да 1 сту дзе ня. Ме на ві та 
ў гэ ты час ад зна ча юць Но вы 
год усе еў ра пей скія на ро ды 
і ў наш час. Тры ста год дзі 
іс на ван ня гэ тай тра ды цыі 
на Бе ла ру сі па кі ну лі ад бі-
так у ка лян дар на-аб ра да вай 
паэзіі. Тыя ж ва ла чоб ныя 
пес ні за фік са ва лі тра ды цыю 
рас па чы наць но вы га да вы 
цыкл з Ка ля даў або Рас тва  
Хрыс то вага: «Свя тое Раст-
во на пя род прый шло, свя-
тое Ва сіл ле на Но вы год, 
а на Но вы год па здраў ля-
ец ца...»

У струк ту ры ўся го ка-
ляд на га цык ла свят ка ван-
няў бы ло тры куц ці, якія 
чар га ва лі ся з ін тэр ва лам 
у адзін ты дзень. Спа чат ку 
ад зна ча лі Пер шую, Бед-
ную, Пос ную куц цю, по тым 
Ба га тую, Шчод рую, на рэш-
це Трэ цяя куц ця зноў-та кі 
бы ла Пос най і Ва дзя ной. 

Гэ та чар га ван не на столь кі 
пра ду ма нае, дак лад на вы-
ве ра нае, што нам за ста ец-
ца толь кі дзі віц ца муд рас-
ці на шых да лё кіх прод каў. 
Каб зра зу мець гэ ты жыц-
цё ва-пры род ны рытм, трэ-
ба звяр нуц ца да схе мы, на 
якой за фік са ва ны фраг мент 
на род на га ка лен да ра, які 
ахоп лі ваў час на пя рэ дад ні 
Ка ля даў і які ішоў услед за 
імі. Схе ма па каз вае, што 
Ка ля ды з'яў ля юц ца свое-
асаб лі вым двух тыд нё вым 
маст ком-пе ра хо дам з Пі-
лі паў ска га пос ту ў Зі мо вы 
Мя са ед. Хі ба мож на бы ло 
пас ля пра цяг ла га і стро гага 
ўстры ман ня ад ежы жы-
вёль на га па хо джан ня ад-
ра зу ж пе рай сці ў Мя са ед? 
Зра зу ме ла — нель га. Та му 
Ка ля ды з іх пра ду ма най 
змен лі вас цю, пас ля доў нас-
цю, плас тыч нас цю пе ра хо-
ду — Пос ная — Ба га тая — 
Пос ная куц ця — па сту по ва 
«вы во дзі лі» ча ла ве ка з зо-
ны пра цяг ла га ўстры ман ня 
(пос ту) і гэ так са ма ня спеш-
лі ва рых та ва лі («пе ра во-
дзі лі») да ча су ак тыў на га 
спа жы ван ня тлус тай ежы. 
Ме на ві та та кі ж пас ля доў-
ны, уз ва жа ны, дак лад на 
раз лі ча ны пе ра ход бу дзе 
вы зна чаць жыц цё лю дзей у 
пра меж ку ча су па між Мя са-
едам — Мас ле ні цай («мя са-
пус там») і Вя лі кім пост ам.

Ка лі ўспом ніць гіс та-
рыч ны дыя лог куль тур, які 
ад бы ваў ся на Бе ла ру сі на 
пра ця гу мно гіх ста год дзяў, 
то атры ма ла ся так, што 
ра зам з Пер шай ка ляд най 
куц цёй ста лі ад зна чаць 
Рас тво Хрыс то ва, ра зам 
з Дру гой куц цёй — свя тое 
Ва сіл ле, ра зам з Трэц цяй 
куц цёй — Ва дох ры шча, або 
Бо га яў лен не.

Ну а за раз да вай це 
за сво ім: бе ла ру сы-ка та-
лі кі свят ку юць Ка ля ды з 
24 снеж ня да 6—7 сту дзе ня, 
пра ва слаў ныя бе ла ру сы — 
з 6 да 20—21 сту дзе ня.

Пер шая, Пос ная, куц ця 
і Рас тво Хрыс то ва свят ку-
юц ца бе ла ру са мі-ка та лі ка мі 
24—25 снеж ня, пра ва слаў-
ны мі бе ла ру са мі — 6—7 сту-
дзе ня.

Дру гая, Шчод рая, Ба-
га тая куц ця і ўша на ван не 
свя то га Ва сі лія Ке са рый-
ска га (у на ро дзе — свя тое 
Ва сіл ле), а так са ма Но вы 
год свят ку юц ца бе ла ру са-
мі-ка та лі ка мі 31 снеж ня — 
1 сту дзе ня, пра ва слаў ны мі 
бе ла ру са мі 13—14 сту дзе-
ня. Ад сюль і наз ва Ста ры 
Но вы год.

Трэцяя, Пос ная, Ва дзя-
ная куц ця і Ва дох ры шча 
свят ку юц ца бе ла ру са мі-
ка та лі ка мі 5—6 сту дзе ня, 
пра ва слаў ны мі бе ла ру са-
мі — 18—19 сту дзе ня.

Та кім чы нам, гіс та рыч-
на дак лад ным з'яў ля ец ца 
свят ка ван не пер шай Ка ляд-
най но чы ве ча рам з 24 на 
25 снеж ня, ад нак не бу дзе 
не да рэ чнас цю і тое, ка лі 
доў га ча ка ныя гос ці-ка ля-
доў шчы кі за ві та юць да вас 
у ха ту ве ча рам 7 сту дзе-
ня. Га лоў нае — каб ва шу 
ха ту не аб мі ну лі со неч нае 
на ва лец це, свят ло, да бро і 
шчас це.

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы-

тан ні аб ка ра нях і пры-

ста са ва нас ці да су час на га 

жыц ця ка лян дар ных і ся-

мей на-по бы та вых на род-

ных тра ды цый і аб ра даў 

на паш то вы або элект рон-

ны ад рас рэ дак цыі з па-

зна кай «Пра ра дзін нае».

Ша ноў на га Вік та ра Ся мё на ві ча МА РО ЗА ВА, 
ветэра на Вя лі кай Ай чын най вай ны, ар дэ на-
нос ца, га на ро ва га сяб ра шах мат на га клу ба 
«Гам біт», шчы ра він шу ем з 95-год дзем! 
Зы чым моц на га зда роўя, даб ра бы ту, 
ба дзё рас ці і но вых пе ра мог. Мы га на-
рым ся ва мі!

Сяб ры-шах ма тыс ты.

З днём на ра джэн ня, з пры го жай круг-
лай да тай шчы ра він шу ем ша ноў ную 
ка ля жан ку Ва лян ці ну Ці ма фе еў ну 

МАЗ ЖА РА ВУ! Зы чым моц на га зда-
роўя, ба дзё рас ці, ап ты міз му...

Каб зор кі па да лі ў ру ку,

Каб вам ва ўсім спры я ла не ба,

І каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Звяз доў цы.

Да ра гая на ша ма мач ка 
Карповіч Галіна Іванаўна!

Тры май ад нас ты з на ра джэн нем він ша ван ні,

Ка хан не каб ў жыц ці заўж ды бы ло!

Пры мі так са ма шчас ця па жа дан ні,

Ба гац це ў ха ту каб тваю плы ло!

Ня хай здзяйс ня юц ца над зеі,

Рас це па ва га, во пыт на ва чах,

Ў жыц ці зда ра юц ца цу доў ныя па дзеі,

І бу дзе доў гім твой жа но чы шлях!

З най леп шы мі па жа дан ня мі 

муж Вя ча слаў, 

доч кі Ак са на і На тал ля з сем' я мі.

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ка лі на са май спра ве Ка лі на са май спра ве 
на ды хо дзіць на ды хо дзіць 
Ка ляд ная ноч?Ка ляд ная ноч?


