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Ся род бе ла ру саў і сён ня шы ро-

ка бы туе гэ та пры каз ка, сэнс якой 

у дру гой па ло ве ХХ ста год дзя па-

ча лі тлу ма чыць на ступ ным чы нам: 

ад сут насць во пы ту пры во дзіць да 

та го, што за ду ма нае не ўда ец ца 

цал кам здзейс ніць. Да пус ка ец ца і 

ўлас на на ту ра ліс тыч нае тлу ма чэн-

не: на ша па спеш лі васць ва ўжы-

ван ні страў пры во дзіць да та го, 

што га ра чы блін «пе ра ся дае».

Ад нак шмат лі кія аб ра да выя кан-

тэкс ты да зва ля юць даць зу сім ін-

шую ін тэр прэ та цыю змес ту пры каз-

кі. У ася род дзі бе ла ру саў іс на ваў 

звы чай: на кож нае вя лі кае свя та 

ў сям'і аба вяз ко ва пяк лі блі ны (яч-

ныя, пша ніч ныя, буль бя ныя, жыт нія, 

грэч не выя), але пер шы спе ча ны 

блін (у ад па вед нас ці з па тра ба ван-

нем эты кет на-нар ма тыў на га прад-

пі сан ня) кла лі на спо дак і ста ві лі на 

по куць пад аб ра зы або на пад акон-

нік, та му што ён пры зна чаў ся ду-

шам па мер лых прод каў.

З лёг кай ру кі не ка то рых эт но-

гра фаў ХХ ста год дзя ў на ву ко вых 

п р а  ц а х 

з н а й  ш л а 

па шы рэн-

не дум ка аб 

тым, што га-

лоў ная стра ва 

Мас ле ні цы — блі-

ны — сім ва лі за ва ла 

са бой абу джэн не сон ца. 

Гэ та мер ка ван не пра віль нае, але ня-

поў нае. Час та ў фальк лор ных тво-

рах блі ны аса цы ю юц ца са смер цю: 

«Там блі ны пя куць, там та бе да дуць» 

(па раў най це рус кае: «Идет Смерть 

по улице, не сет блин на блюд це»).

Да вай це ўспом нім па ра лель 

па між па чат кам пер шай ка ляд най 

куц ці і па мі наль най су бо тай пе рад 

Мас лен кай. Пер шую лыж ку куц ці 

гас па дар клаў на па рог або на пад-

акон нік — дзя ліў ся-за доб ры ваў га-

лоў ную пры род ную сты хію зі мо ва га 

ча су — Ма ро за. Той са мы ал га рытм 

сак раль на-аб ра да вых дзе ян няў вы-

трым лі ваў ся і пад час Мас ле ніч ных 

Дзя доў. Яшчэ ра ні цай, ка лі гас па ды-

ня вы пя ка ла пер шы блін, яна кла ла 

яго на спо дак і ста ві ла 

на по куць пад аб ра-

зы. Ве ча рам, ка-

лі трэ ба бы ло 

рас па чы наць 

тра пе зу з на-

го ды ўша на-

ван ня па мя-

ці па мер лых 

прод каў, гас-

па дар ад но сіў 

ра ні цай пры-

га та ва ную да ні ну 

прод кам на га ры шча і 

ста віў ка ля да ха ва га акен ца. На 

эт ніч ных бе ла рус кіх зем лях яно зна-

хо дзі ла ся на фран то не ха ты, які быў 

скі ра ва ны да ву лі цы.

Пас ля гэ та га да ма чад цы ці ха і 

пач ці ва са дзі лі ся за стол, пры чым 

рас са джва лі ся ў ад па вед нас ці з 

пра ві ла мі ста год дзя мі вы пра ца ва-

на га эты ке ту. Муж чын ская па ла ві-

на сям'і са дзі ла ся да вок наў, жа но-

чая — на су праць, блі жэй да пе чы. 

Ма ці па да ва ла баць ку куц цю, той 

чэр паў тры лыж кі і пе ра да ваў гар-

шчок да лей. Кож ны з пры сут ных, 

уклю ча ю чы дзя цей, па воль на, не 

спя ша ю чы ся, з пад крэс ле ным ад-

чу ван нем год нас ці паў та раў баць-

камі рас па ча ты ры ту ал. Зра зу ме ла, 

што ўсе ча ка лі га лоў ных пры сма каў 

свя точ най вя чэ ры, — блі ноў, якія 

мож на бы ло ма чаць у смя та ну, мас-

ла, у па тэль ню са сквар ка мі. Зразу-

мела ж, не абы хо дзі ла ся без ры ту-

аль най чар кі і пра цяг лых ус па мі наў 

пра тых, аб кім жы вая люд ская па-

мяць утрым лі ва ла ўжо на па ло ву са-

праўд ныя і на па ло ву ле ген дар ныя 

па дзеі. Мас ле ніч ныя Дзя ды, як і ўсе 

ас тат нія па мі наль ныя ве ча ры ны, 

бы лі па ка заль ным уро кам го на ру за 

да чы нен не да апаэ ты за ва най у пад-

ан нях сла вы да лё кіх прад стаў ні коў 

ро ду. У час та кіх ус па мі наў у дзя цей 

фар мі ра ва ла ся па чуц цё гіс та рыч-

най па мя ці, па ва га да сва іх ка ра нёў, 

да Баць каў шчы ны. Ад на ча со ва ў іх 

свя до масць за клад ва лі ся тра ды цыі 

ўша на ван ня прод каў, ад якіх ні ко-

лі і ні пры якой умо ве нель га бы ло 

ад сту піц ца.

На трэ ці дзень «ах вя ру» па-

мер лым ро дзі чам — той са мы 

блін — ад да ва лі птуш кам, каб яны 

па час та ва лі ся са мі і, па ля цеў шы ў 

вы-Рай, пе рад алі прод кам пры ві-

тан не ад тых, хто не за быў ся свай-

го ро ду.

Акра мя та го, што блі ны бы лі аба-

вяз ко вай стра вай па мі наль ных ста-

лоў, без іх не абы хо дзі ла ся не ад но 

свя та (вось тут вам і сім вал сон ца). 

Лі чы ла ся, ка лі на Мас ле ні цу на-

пя чы блі ноў больш за ўсіх, то ў 

ха це «па се ліц ца» шчас це. Блі ны, 

спе ча ныя на Ка ля ды, сім ва лі за ва лі 

ба га ты ўра джай у на ступ ным го дзе. 

Каб у гас па дар цы бы лі доб рыя ко ні, 

ва лы, ка ро вы, авеч кі і г. д., у дзень 

уша на ван ня свя то га Ула са гас па-

ды ня вы пя ка ла алад кі. Блі ны, якія 

на зы ва лі «бо га вы мі ану ча мі», пяк лі 

на Ушэс це. На Спа са пяк лі блін цы з 

му кі но ва га ўра джаю і аба вяз ко ва 

з ма кам, арэ ха мі і яб лы ка мі. Блі ны, 

якія вы пя ка лі на Па кро вы, па він ны 

бы лі «за пяк чы» ўсе ку ты ад зі мо вай 

сцю жы і вят роў. Це шча час та ва ла 

блі на мі зя ця, ка лі ён пры яз джаў да 

род ных жон кі на «пя рэз вы» пас ля 

вя сел ля.

Дбай ная гас па ды ня ве да ла: 

апош ні спе ча ны блін так са ма па-

тра ба ваў ува гі. Лі чы ла ся, «каб 

заўж ды ха та бы ла ба га та», яго 

трэ ба па кі нуць на па тэль ні.

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».

Гро дзен цы доб ра ве да-

юць і ча ка юць вя лі кі кір маш. 

І не дзі ва. Гэ та са праўд нае 

свя та — з му зы кай, пес ня мі, 

на род ны мі аб ра да мі, на цыя-

наль най кух няй і, вя до ма, 

та ле на ві ты мі май стра мі. Сё-

ле та іх са бра ла ся больш за 

250 ча ла век. Боль шасць — з 

роз ных кут коў Бе ла ру сі, але 

бы лі прад стаў ні кі з Укра і ны, 

Літ вы і Поль шчы. Як ад зна чыў 

адзін з ар га ні за та раў свя та, 

стар шы ня Гро дзен ска га га-

рад ско га ад дзя лен ня Са ю за 

па ля каў на Бе ла ру сі Ка зі мір 

ЗНАЙ ДЗІН СКІ, та кія кір ма-

шы ла дзяц ца і ў су се дзяў — 

у поль скіх га ра дах Аў гус тоў 

і Бе ла сток і ў лі тоў скім Віль-

ню се. У цы ры мо ніі ад крыц ця 

пры ня лі ўдзел га рад скія ўла-

ды, замежныя гос ці, гра мад-

скія ар га ні за цыі.

Ру ка дзель ні ца з поль-

скай Са кул кі Юзэ фа Ка мін-

ска пры еха ла ў скла дзе дэ-

ле га цыі, каб пры няць удзел 

ме на ві та ў бе ла рус кім кір-

ма шы. Яна лю біць бы ваць 

у Грод не, які, па яе сло вах, 

заў сё ды су стра кае чыс ці нёй 

і доб ры мі людзь мі.

Да рэ чы, пра чыс ці ню. 

За ўва жа на, што ся род май-

строў ця пер да во лі ак ту аль-

ная тэ ма лаз ні. Вось і на Ка-

зю ках мно гія пра па ноў ва лі 

пры ла ды для ка рыс най спра-

вы, шмат лі кія драў ля ныя па-

но. І пер шы гро дзе нец, з якім 

да вя ло ся па гу та рыць, як ні 

дзіў на — Ка зі мір, куп ляў для 

сва ёй лаз ні шыль ду з за баў-

ным над пі сам. Уво гу ле яны 

з жон кай на бы лі ду бо выя 

апра цоў чыя дош кі, вось 

толь кі не знай шлі шпа коў ні, 

якую га то вы бы лі ку піць і за 

вы со кую ца ну.

Мне тра пі ла на во чы 

толь кі ад на шпа коў ня, і гэ та 

са праўд ны ды зай нер скі эк-

зэмп ляр кош там 35 руб лёў. 

Пры гэ тым май стар Рус лан 

па ве да міў, што шпа коў ня 

пра да дзе на, а тут вы стаў-

ле на для агля ду, як і хат ка 

на ку ры ных нож ках і клет ка 

для жы вё лаў. У яго ка лек цыі 

ёсць і по куць для аб ра зоў. 

Што на зы ва ец ца, май стар 

рэ агуе на по пыт.

І гэ та га лоў ная тэн дэн цыя 

Ка зю каў: пра па на ваць экс-

клю зіў ны та вар. Тут рэд ка 

мож на су стрэць ад ноль ка-

выя рэ чы. Кож ны прад мет — 

у ней кім све це ўні каль ны 

твор чы вы раб, у які ўкла дзе-

на фан та зія і май стэр ства. 

На ват звык лыя по бы та выя 

рэ чы аформ ле ны з гус там. 

Та кі мі ко шыч ка мі, та лер ка-

мі, зба на мі, куб ка мі пры ем на 

ка рыс тац ца, бо яны ма юць 

аў тар скі по чырк. Ган чар ныя 

вы ра бы з чор най гла зу ра ва-

най глі ны прад ста віў Вік тар 

з Брэс та. Ён ад зна чыў, што 

за раз яго та вар за па тра ба ва-

ны, але ўвесь час трэ ба шу-

каць неш та но вае ў тэх ні цы і 

асар ты мен це. Ка лі май стар 

не раз ві ва ец ца, у яго ма ла 

шан цаў на пос пех.

Мно гія жан чы ны спы ня лі-

ся ка ля па лат кі з вя за ны мі 

пу хо вы мі ша ля мі. Яны вель-

мі мяк кія і да лі кат ныя, з ары-

гі наль ны мі ўзо ра мі. Вя жуць 

іх уруч ную май стры хі з Мін-

ска, а ка зі ны пух пры во зяць 

аж но з Баш кі рыі. Не ка то-

рыя эк зэмп ля ры каш ту юць 

да 250 руб лёў. Гро дзен скія 

ру ка дзель ні цы прад ста ві лі 

вы ра бы з ва ле най воў ны — 

шап кі, ша лі кі, ру ка ві цы і на-

ват ка шаль кі. А пры го жыя 

дэ ка ра тыў ныя брош кі з ліс-

цем і грон ка мі ра бі ны мож на 

бы ло ку піць за сем руб лёў.

Мно гія май стры ро бяць 

ак цэнт на ра ры тэ тах, але 

ў но вай па да чы. Гро дзе нец 

Алег са браў ка лек цыю ста-

рых рэ чаў і пе ра тва рыў іх 

у ды зай нер скія ін тэр' ер ныя 

кам па зі цыі. У вы ка ры стан-

не пай шлі грамп лас цін кі, бу-

тэль кі, на ват ста рыя шыль-

ды, да та го ж усе рэ чы не су-

час ныя, а мак сі мум пер шай 

па ло вы мі ну ла га 

ста год дзя. Тво ры 

ста лі па пу ляр ны-

мі ў гас па да роў 

аг ра ся дзіб, а іх 

ста но віц ца з кож-

ным го дам усё 

больш.

У п е р  ш ы  н ю 

прад ста ві лі сваю 

твор часць ма-

ла дыя май стры 

Кан стан цыя і 

Алег з Грод на. 

Яны за ха пі лі ся 

юве лір най тэх-

ні кай вы ра баў 

з плас ты ку. У іх ка лек-

цыі — ары гі наль ныя жа но-

чыя ўпры го жан ні, пер са на-

жы вя до мых ані ма цый ных 

філь маў. Кошт — ад 15 да 

120 руб лёў. Праў да, пра даць 

та кія экс клю зіў ныя рэ чы ня-

прос та, хоць мно гія на вед-

валь ні кі зды ма лі іх на тэ ле-

фон як дзі вац тва.

Уво гу ле, та ва раў руч ной 

ра бо ты — і бы та вых, і су-

ве нір ных — не пе ра лі чыць. 

А ра мес ні кі са Стаўб цоў ска-

га ра ё на пры еха лі не толь кі 

са сва мі ляль ка мі-абя рэ га-

мі, руч ні ка мі ды ко шы ка мі, 

але і з фальк лор най гру пай. 

Са ма дзей ныя ар тыс ты пра-

дэ ман стра ва лі ста ра жыт ны 

на род ны аб рад пер ша га 

пры са джван ня дзі ця ці. Звы-

чай ная рэч, зда ва ла ся б, 

мае свае асаб лі вас ці. Ра ней 

баць кі з дзі цем трой чы абы-

хо дзі лі стол з сім ва ліч най па-

душ кай — для хлоп чы ка з 

зя ле ным ко ле рам, для дзяў-

чын кі — чыр во ным, по тым 

са дзі лі на яе дзе так. Аб рад 

за вяр шаў ся час та ван нем 

усіх гас цей пі ра га мі.

На кір ма шы так са ма час-

та ва лі. Дра ні кі з па тэль ні, 

каў бас кі, буль бач ка, бі гас — 

пор цыя ад 2 да 2,5 руб ля. 

Пча ля ры пры вез лі з са бой 

ме да ву ху, якая спа да ба ла ся 

гас цям з Поль шчы. Мно гія 

па ля кі пры еха лі па бяз ві за-

вым рэ жы ме. Па на ва кол лі 

раз но сі лі ся на род ныя пес ні. 

Іх вы кон ва лі ка лек ты вы з Бе-

ла ру сі і Поль шчы.

Тра ды цый на на Ка зю ках 

ад бы ва ец ца аб рад пра свя чэн-

ня ў гіль дыю май строў. Сё ле-

та яна па поў ні ла ся ма ла дым 

ра мес ні кам з Ор шы Дзміт-

ры ем Ця пі ка вым, які прад-

ста віў сваю ра бо ту з дрэ ва. 

Ста рэй шы май стар пляс нуў 

яму лыж кай па ру цэ — гэ та 

зна чыць, што гіль дыя па поў-

ні ла ся но вым сяб рам.

Да рэ чы, для ра мес ні каў 

ство ра ны доб рыя ўмо вы. Іль-

гот ная пад атко вая сіс тэ ма і 

хут кая рэ гіст ра цыя да лу ча юць 

у тры ва лыя ра ды май строў і 

ма ла дых мам у дэ крэ це, і пен-

сі я не раў. Хтось ці ад кры вае 

ў са бе но выя здоль нас ці, а 

хтось ці ідзе ву чыц ца май стэр-

ству і да ся гае яго. 

У лю бым вы пад ку 

та кія рэ чы — гэ та 

не бяз лі кі ты раж, 

а экс клю зіў ны 

вы раб, энер гія 

яко га пры но сіць 

ра дасць. У гэ тым 

мне да вя ло ся не 

ад ной чы ўпэў ніц-

ца.

Мар га ры та 

УШКЕ ВІЧ. 

Фо та Анд рэя 

МЯ РЭ ДА ВА 

і БелТА.

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

Гэ та тра ды цый нае свя та май строў, 

якое што год пра хо дзіць ме на ві та 4 са ка ві ка 

і звя за на з па чат кам ганд лё ва га го да. А гіс то рыя 

яго цяг нец ца з Ся рэд ня веч ча ў па мяць уну ка 

кня зя Ягай лы, свя то га Ка зі мі ра, які май стра ваў 

па трэб ныя рэ чы і раз да ваў лю дзям. Яго ма ла дое 

жыц цё аба рва ла ся ў Грод не, а праз ста год дзе 

ён быў ка на ні за ва ны і аб ве шча ны ахоў ні кам 

ра мес ні каў. У аб лас ным цэнт ры тра ды цыю 

кір ма ша на Ка зю кі ад ра дзі лі амаль 20 га доў та му. 

Сё лет няе свя та ста ла са мым маш таб ным 

і доў жы ла ся два дні.

ШТО СІМ ВА ЛІ ЗУЕ БЛІН?

ва

блі-
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яго на сп

на по

зы

л

р

га та

Вя лі кі кір маш на па меж жыВя лі кі кір маш на па меж жы
У Грод не прай шоў фес ты валь ра мес ні каў «Ка зю кі»

«Не ад на ра зо ва чу ла ад ста рых лю дзей вы раз 

«Пер шы блін ко мам», але так і не ве даю, 

які дак лад на сэнс за клю ча ны ў гэ тым 

вы слоўі», — пы та ец ца на ша чы тач ка 

Ма ры на з Го ме ля.


