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У ззянні
Свячы
ляева, якой у вайну было
амаль 15 гадоў. Жанчына добра памятае падзеі
рэ пі шчан скай тра ге дыі.
Цяпер Марыя Еўдакімаўна жыве ў дачкі ў Гомелі, і
не прыехаць на Свячу яна
проста не змагла б. Таму
яна зноў сярод вяскоўцаў.
Свяча для яе — гэта яшчэ
і памяць пра загубленых
аднавяскоўцаў, якіх яна
бачыць у сваіх снах і ўспамінах.
А Валянціна Мікалаеўна Зайцава ўзяла да сябе
Свячу ўпершыню. Бо сама
жыве ў вёсцы не так даўно. Гэта хата яе бацькоў,
пастаўленая пасля вай-

Сёлета, згодна з даўнімі традыцыямі, Свячу
пра во дзі ла Люд мі ла
Халаева, а сустракала
і прымала гэтую вясковую святыню Валянціна
Зайцава. Для абедзвюх
жанчын-гаспадынь падзея была святочнай і
хвалюючай, як, між іншым, і для ўсёй вёскі.
Удзельнікамі свята сталі не толькі родныя гэтых гаспадынь — дзеці,
унукі, пляменнікі, але і
ўсе вяскоўцы, якія ў гэты дзень знаходзіліся
ў Рэпішчы: як правіла,
на Каляды дзеці прыязджаюць да бацькоў.
Ганаровым госцем быў
пра ва слаў ны свя тар
айцец Аляксандр, малітвы і казанне якога
дапамагалі спасцігаць глыбінны
сэнс абраду і таямніцы Божага
Нараджэння.
Яшчэ загадзя Людміла Лукінічна Халаева падрыхтавалася
да праводзін Свячы: пафарбавала аправу іконы, пашыла
новыя «сукенкі» для свечак, а
самі свечкі яна замовіла ў Бацвінаўскай царкве. Увечары напярэдадні адпраўлення з суседкамі памалілася каля абразоў,
наладзіла развітальную вячэру.
Для 77-гадовай пенсіянеркі не
ўпершыню было браць і праводзіць Свячу. Сёлета гэта быў
ужо пяты раз.
— Ведаеце, у тыя часы, калі
я працавала ў школе настаўніцай, а мой муж быў «парцейны»,
мы не маглі браць Свячу, хоць і
вельмі хацелася, — прызналася
Людміла Лукінічна. — Цяпер я
гатова прымаць яе хоць кожны
год альбо пакінуць у сваёй хаце
на некалькі гадоў запар — гэтак можна. Не пакідаю, бо іншыя
вяскоўцы чакаюць. Свяча ратуе
нас, аб'ядноўвае, дае здароўе
і даўгалецце. А яшчэ не дае
забыцца пра жудасныя падзеі
вайны.
Вайна ў лёсе вёскі засталася
несуцешным болем, хоць і мінула з тае пары больш за 70 гадоў.
14 кастрычніка 1943 года вёска

была ўшчэнт спалена
нямецкімі акупантамі, у
агні загінула больш за
паўсотню жыхароў. Насуперак страшэннаму
гору, тыя, хто ацалеў,
вяр нулі ся на па пя лішчы і нанова пабудавалі вёску. Гэта дзякуючы ім сёння і жыве
Рэпішча, а не лічыцца
ў хатынскім спісе страча ных без зва рот на.
Каб ліха больш не чапала людзей, жыхары
рас пача лі ахоў на-аброчны абрад пераносу
Свячы, як рабілася гэта
ў шматлікіх вёсках Чачэршчыны і суседніх з
ёю раёнах. Паколькі ў
Рэпішчы прастольным
святам заўсёды лічыўся дзень
Божага Нараджэння, была замоўлена ікона з адпаведным
біблейскім сюжэтам. Ікону намалявала мастачка-манашка з
манастыра ў вёсцы Прычалесня. Насіць Свячу пачалі адразу
пасля вайны. І што цікава, нават
у часы атэізму здзяйсняць абрад не забаранялася.
— Наколькі я памятаю, Свяча
ў вёсцы пачала хадзіць у 1946 годзе, — прыгадала найстарэйшая
вясковая жыхарка Марыя Бя-

год, а два. Чаму? А таму, што
нас шмат: у мяне чацвёра дзяцей і ўжо 12 унукаў. Пакуль за
кожнага памалюся, дык і год
пройдзе, — нібы з усмешкаю
кажа Валянціна, а ў самой слязінкі на вачах блішчаць. — А каб
вяскоўцы дазволілі, дык і тры
гады трымала б — гэта ж якая
радасць!
Жыхароў у Рэпішчы ўжо не
шмат — 16 чалавек, ды і тыя
пераважна пенсійнага ўзросту.
Сярод іх жывуць яшчэ і сведкі
трагедыі вёскі — Феня Халаева і Аляксандра Дамасканава.
Яны таксама сталі ўдзельніцамі
пераносу Свячы: без іх аніяк. І
таксама, як іншыя, яны кажуць:
«Не, мы ніколі не кінем нашу
Свячу. Колькі будзем
жыць — будзем яе шанаваць. Бо яна нам дапамагае».
— У Рэ пі шчы жывуць вельмі добрыя і
ах вяр ныя лю дзі, сапраўдныя вернікі. Вялі кая ўдзяч насць ім
за за ха ван не гэ тай
абрадавай традыцыі.
Я заўсёды малюся за
іх, імкнуся напоўніць іх
жыццё надзеяй і верай
у лепшае, — сказаў пра
вяскоўцаў айцец Аляксандр.
Ай цец Аляк сандр
не толькі ду хоўны настаўнік, але і, бадай,
сапраўдны сябар многіх жыхароў Рэпішча,
Матнявічаў і іншых тутэй шых вё сак, хоць

 Ад прадзедаў…

ЦУД У ВІФЛІЕМСКУЮ НОЧ
«З гісторыі батлейкі і шопкі
на Беларусі» — выставу пад
такой назвай наладзілі ў Гродзенскім дзяржаўным музеі
гісторыі рэлігіі па ініцыятыве яго дырэктара Людмілы
КАРНІЛАВАЙ.
Ведаеце, якая назва ў ярусаў
беларускай батлейкі? Што
высмейвалася нашымі продкамі? І што можна зрабіць
сёння з паштовай скрынкі і
пенапласту? Аб гэтым чытачам «Звязды» расказвае
аўтар выставы, старшы навуковы супрацоўнік музея
Аліна ХАМКО.

«Зямля» і «неба»
Адну з батлеек, што прадстаўлена на выставе, вырабіў у
2000 годзе мінчанін Фёдар Сарока. Гэта невялікая хатняя батлейка, якая прызначаецца майстрамі
для сваіх дзяцей, унукаў і знаёмых. А зроблена яна са звычайнай… паштовай скрыні, лялькі — з
пенапласту. Хтосьці, пэўна, гэтыя
матэрыялы выкіне, аднак у чалавека з умелымі рукамі нічога не
прападзе і можа атрымацца вось
такая прыгажосць. Не проста рэч
для карыстання ў гаспадарцы, а
мастацкі твор, якім з ХVІ стагоддзя з'яўляецца на беларускіх землях батлеечны тэатр.
Батлейка і шопка, якія будуюцца на Каляды ў касцёлах, бяруць
пачатак з містэрыі. У Х–ХІ стагоддзях у храмах Заходняй Еўропы
падчас малітвы стаялі моўчкі клерыкі, апранутыя ў адзенне прарокаў (Дзева Марыя, Іосіф, пастухі,
каралі). Прычым калі постаць была жаночай, то абавязкова — з
маскай. Потым, калі гэтае прадстаўленне выходзіць з храмаў на
плошчы, тэматыка была ўжо не
толькі рэлігійнай. Адсюль, пэўна, і ідэя менавіта двух'яруснай
батлейкі, якая распаўсюдзілася
на нашых землях. Верхні ярус
(«неба») сімвалізуе месца, дзе
нарадзіўся Ісус: ён прызначаны
для сцэн на біблейскія тэмы. А на
ніжнім, больш сціпла аформленым ярусе («зямля»), дэманстраваліся сцэны бытавога характару.
Прычым лялькі, што знаходзіліся

Духоўная музыка:
ад Мінска да Масквы

ны. Бацькі былі простымі сялянамі, людзьмі веруючымі. Калі
падыходзіла «чарга» на Свячу
(раней лічылася грахом, калі
Свяча абыходзіла двор), прымалі святыню, ставілі ў чырвоны
кут. Калі бацькоў не стала, а ў
Валянціны падышоў пенсійны
ўзрост, яна вырашыла вярнуцца ў Рэпішча. Цяпер пад яе апекай і будзе захоўвацца вясковая
рэліквія.
— Я ўжо вы ра шы ла, што
Свяча будзе стаяць у мяне не

гэта і не яго прыход. Ён добра
ведае гісторыю і многія звычаі,
традыцыі. Дзякуючы святару я
даведаўся і пра «Свячу» — адзіны ў Беларусі Калядны аброчны
абрад. Пра трагедыю вёскі і пра
даўнюю падпісчыцу «Звязды»,
настаўніцу з амаль 40-гадовым
стажам Людмілу Лукінічну Халаеву, а таксама пра іншых жыхароў Рэпішчаў.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Чачэрскі раён.

Ві цеб скае свя та духоў най му зы кі вось
ужо дваццаць гадоў
ўпрыгожвае культурнае жыццё краіны.Сёлета зноў гэтае міжнароднае культурнае
мерапрыемства правіла баль у абласным
цэнтры.
Канцэрты адбыліся ў Нацыянальным акадэмічным
драматычным тэатры імя
Якуба Коласа, Віцебскай
ду хоўнай семінарыі, Свята-Успенскім кафедральным саборы. Калектывы з
Мінска, Масквы і Маскоўскай вобласці і іншых рэгіёнаў Расіі падарылі публіцы
сваё мастацтва.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СЦЕЛЕ СЦЕЖКІ КАЛЯДА
Фота Лізаветы ДУБІНЧЫНАЙ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Сярод гэтай дзеі знаходзім
месца і для танцаў Казы і Мядзведзя і, безумоўна, для віншавання гаспадароў і зычэння
шчасця і дабрабыту ў новым
годзе. І нягледзячы на тое, што
ход дзеянняў паўсюль прыкладна аднолькавы, у кожнай хаце
нас сустракаюць розныя сюрпрызы.

ХАЙ ЖЫВЕ КАЗА!
…Заварочваем да першай
хаты, у вокнах якой гарыць
святло. Спяваем на ганку, грукаем у дзверы і вокны. «Каляда
прыйшла!» — гукаем гаспадароў, ажно пакуль у дзвярах не
паказваецца здзіўленая жанчына. «Ці дазволіце нам у вас
пакалядаваць, нашай Козачцы
паскакаць?» — пытаем у гаспадыні, і тая запрашае нас у
дом. Пакуль у сенцах спяваем вітальную песню, жанчына
мітусіцца ў пошуках дарункаў
для Каляды. Пачуўшы спевы,
выходзіць і гаспадар. Тлумачым: «Мы не самі ідзём, Казу
з сабой вядзём. Ці дазволіце
ёй у вас паскакаць на добры год?» Атрымаўшы дазвол,
Каза — сімвал ураджайнасці
і дабрабыту — пачынае танчыць, і вось жа нястача: падае,

Пачаставаць Казу
трэба абавязкова,
бо сама яна не
ўстане. А калі не
будзе пачастунку, то,
згодна з народнымі
традыцыямі, не будзе
і дабрабыту ў гэтай
хаце.

як мёртвая! «Ай, што ж гэта
робіцца! Каза ўпала, памерла,
прапала! Апошняя жывёліна ў
гаспадарцы, дапамажыце выратаваць!» — пачынаем дружна галасіць і завіхацца вакол
«нежывой» Казы. Гаспадары
стаяць крыху разгубленыя, і,
відаць, думаючы, што на гэтым
прадстаўленне скончана, пачынаюць дзякаваць і пляскаць у
ладкі. Але ж калядоўшчыкі настойваюць на сваім: «Ратуйце
Казу! Гэта яна ў нас ад голаду
ўпала! Каб Каза ўстала, трэба
даць ёй сала! На ражок — піражок! На копчык — пончык!..»
Пачаставаць Казу трэба абавязкова, бо сама яна не ўстане.
А калі не будзе пачастунку, то,
згодна з народнымі традыцыямі, не будзе і дабрабыту ў гэтай
хаце. Зрэшты, распавядалі, як
колькі гадоў таму Казу давялося выносіць з крамы самім
калядоўшчыкам, якіх пусцілі,
але даць нічога не захацелі.
Але ж нашы гаспадары хутка разумеюць, што да чаго, і
вось ужо жанчына дае Казе
панюхаць мяшэчак з цукеркамі і мандарынамі. Тая падымаецца і дзякуе за выратаванне,

ёй няма чаго, акрамя грошай.
Але ж наша жывёла ўсё прымае,
апроч, хіба што, бізуна. Далей
павесяліць гаспадара выходзіць
наш Мішка. Ён у нас няпросты: у
Смаргонскай акадэміі вучоны, у
Кіеве хрышчоны, ведае розныя
навукі, паказвае ўсялякія штукі.
Напрыклад, як гаспадар на працу ходзіць і вяртаецца з яе, як
тэлевізар глядзіць. «А я сам паляўнічы, — ажыўляецца раптам
мужчына. — Пайшлі пакажу, якія
ў мяне трафеі ёсць», — і цягне
нашага Мядзведзя на другі паверх. «Вы толькі на Мішку нашага не палюйце, ён у нас добры», — крыху бянтэжымся мы і
на ўсялякі выпадак адпраўляем

Не ў кожным доме гатовы сустракаць
калядоўшчыкаў: дзесьці, пачуўшы грукат
і спевы, адразу гасяць святло, дзесьці
проста не адчыняюць. Ёсць і такія,
што без тлумачэнняў кажуць: «Дзякуй, не трэба».
а мы віншуем добрых людзей
са святамі.

ПАЛЯЎНІЧЫ НА…
НЯВЕСТ
…У адной з хат прытулак
нашай грамадзе дае мужчына
ўсходняй знешнасці, відавочна
«падшафэ». Спачатку не разумеем рэакцыі на нас гаспадара, але ж працягваем спяваць.
І раптам… мужчына пачынае
хрысціцца і схіляцца перад намі,
і на вачах яго з'яўляюцца слёзы.
Рознае бачаць калядоўшчыкі, і
ўсё ж часта не толькі яны самі здзіўляюць гаспадароў, але і
гаспадары іх. Хочам ужо выбачыцца ды развітацца, але гаспадар просіць пачакаць. Тады
ў скокі ідзе Каза, якая, вядома,
зноў «упала, памерла, прапала», і высвятляецца, што даць

за паляўнічым яшчэ і Казу. Праз
колькі хвілін цэлыя і здаровыя
«жывёлы» разам з гаспадаром
вяртаюцца, а той раптам выдае
пытанне: «Можа, у вас дзяўчаты
незамужнія ёсць? У мяне двое
сыноў халастых». Нехта жартам
прапаноўвае Казу (ролю якой
выконвае хлопец), але гаспадар
са словамі «Гэта ж, прабачце,
нейкі Казёл» ад прапановы адмаўляецца і просіць дазволу
пафатаграфаваць нас. А мы на
развітанне выконваем яму песню, каб добрыя нявесткі неўзабаве ўсё ж з'явіліся ў яго хаце.

НА СВЯТЛО ІДЗЁМ,
СВЯТЛО НЯСЁМ
За ве чар па ка ля да ваць
атрымліваецца прыкладна ў
дзясятку хат, пры тым, што
абыходзім мы як мінімум удвая

больш. Але ж не ў кожным доме гатовы сустракаць калядоўшчыкаў: дзесьці, пачуўшы
грукат і спевы, адразу гасяць
святло, дзесьці проста не адчы ня юць (ча сам са праўды
не чуюць з-за шклопакетаў),
дзесьці кажуць, што не святкуюць. Ёсць і такія, што без тлумачэнняў кажуць: «Дзякуй, не
трэба». Ды хіба спыняе гэта
сапраўдных калядоўшчыкаў?
Не пусціць у хату Каляду —
значыць не пусціць шчасце.
Наўрад ці падобныя прымхі
цяпер могуць каго-небудзь напалохаць, але большасць вітае
каляднікаў хоць і здзіўлена,
але з радасцю. У двухпавярховіку, дзе мы спрабуем пакалядаваць па кватэрах, выбраўшыся з прыватнага сек тара,
да нас раптам сама выходзіць
жанчына з маленькай дзяўчынкай гадоў двух на руках.
І хоць малая палохаецца нашага Мядзведзя ў махнатым,
апранутым навыварат кажуху
і масцы з пап'е-машэ, але ж
мы спяваем для яе песню і яна
частуе Казу цукеркамі.
…А часам здараюцца сітуацыі, якія сапраўды кранаюць.
Нам адчыняе маўклівы мужчына, які выглядае стомленым.
Ласкава запрашае ў хату і кліча з пакоя свайго сына Андрэя.
Паказваецца хлопец. У яго —
сіндром Даўна. Ён з цікаўнасцю глядзіць на калядоўшчыкаў,
слухае песні, уважліва сочыць
за выратаваннем Казы і не баіцца нашага Мядзведзя. А ў
канцы Андрэй вельмі асцярожна цягне з чароўнага каляднага
мяшэчка паперку з пажаданнем шчасця і здзяйснення мар.
І гэта абавязкова спраўдзіцца,
бо недарэмна з далёкага краю,
з-пад самага Раю завітала сюды Каляда.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.
Лагойск.

на другім паверсе батлейкі, ніколі
не з'яўляліся на першым. Як і персанажы тэатральнага дзейства з
першага паверха не могуць з'явіцца на другім. Лялькі рабіліся
на стрыжнях, батлеечнік вадзіў імі
па шчылінах у падлозе і гаварыў
за іх. Дзве рукі — дзве лялькі, і,
адпаведна, дыялог паміж імі.
Форма традыцыйнай беларускай батлейкі вельмі простая —
скрыня ці шафа. Калі ў ельненскай батлейцы, якая панавала на
Гомельшчыне ў канцы XVІІІ-ХІХ
стагоддзі, уверсе бачым вежкі
храма, то магілёўская ўяўляе сабой звычайную скрыню. Адкуль
такая форма? Яна звязана з алтарамі, што калісьці былі ў храмах
Заходняй Еўропы. Яны былі не
такія, як цяпер (вялікія, стацыянарныя), а малыя, пераносныя.
І калі пачалі распаўсюджвацца
новыя, вялікія алтары, то старыя
адпраўляліся ў глыбінку, у храмы,
размешчаныя далёка ад гарадоў.
Але ж там таксама ўжо з'явіліся
новыя алтары. Старыя ўжо не патрэбны? Не, яны не знікаюць, а
пераўтвараюцца ў батлейкі.

«Каб валасы не балелі,
трэба пагаліць галаву»
Спачатку з батлейкамі хадзілі
пераважна семінарысты, і тады,
безумоўна, больш увагі надавалі
верхняму, біблейскаму ярусу батлейкі, дзе адбывалася прадстаўленне паводле Нараджэння Ісуса
Хрыс та. А калі ў ХІХ стагоддзі
батлейкамі заняліся рамеснікі, то
на ніжнім ярусе разам з традыцыйнай драмай «Цар Ірад» пачалі
развівацца ўсялякія жартаўлівыя,
сатырычныя сцэнкі.
Якія лялькі былі ў ніжнім ярусе батлейкі? Яны прадстаўлялі
людзей, якія жылі на нашых землях, — беларусаў, украінцаў, літоўцаў, татар, палякаў, рускіх…
Прычым калі гэты быў рускі салдат, то і гаварыў ён падчас прадстаўлення па-руску. А паныч — на
польскай мове.
Што высмейвалася? Як і ў многіх краінах свету, тэмамі жартаў
былі лянота, дурнота, непрафесіяналізм. Напрыклад, прыходзіць
маладая, прыгожая, здаровая па-

 Святочны цуд
Два тыдні таму на маім падаконніку з'явілася незвычайная расліна, якая нібыта
гарыць — такі незвычайны
ў яе колер. Гэта пуансетыя,
што сва і мі яр ка-ру жо вы мі
прыкветкамі стварыла ў нашай кватэры сапраўдны святочны настрой.
Пуансетыя, або малачай найпрыгажэйшы, вось ужо амаль два
стагоддзі з'яўляецца самай папулярнай хатняй раслінай на Каляды
і Новы год. Пуансетыя найпрыгажэйшая (Poіnsettіa pulcherrіma) —
куст з сямейства малачайных, які
ў натуральным асяроддзі расце ў
Мексіцы. Калі разламаць ліст пуансетыі, то з'явіцца белы сок, які
можа вы клі каць раз драж нен не
скуры і алергію. Славуты шыкоўны «калядны» выгляд гэтай расліне надаюць прыкветкі — буйнае
кантрастнае лісце на самым версе
атожылкаў. Такое лісце ў прыродных умовах заўсёды ярка-чырвонае, аднак за шмат гадоў селекцыі
былі выведзены гатункі «навагодняй зоркі» з ружовымі, жоў тымі,
персікавымі, крэмавымі і нават
плямістымі прыкветкамі. Чароўныя
прыкветкі пуансетыі трымаюцца на
расліне толькі некалькі тыдняў. А
вось кветкі яе несамавітыя — дробныя і жоўта-зеленаватыя.

ненка да доктара і кажа: «Мне ўсё
баліць. І галава, і шыя, і зубы». І
доктар ёй адказваў: «Каб валасы
не балелі, трэба пагаліць галаву.
Каб шыя не балела, трэба венічкам з шалфею яе пабіць. А калі
зубы пачнуць балець, трэба іх выбіваць». Паненка вельмі хутка рабілася здаровая. Пасля чаго яны
з доктарам пачыналі танцаваць.
Але тут, на «зямлі», вядома, маглі
быць не толькі жарты, але і крытыка. Таму ўлады даволі насцярожана ставіліся да батлеечнікаў,
бо нельга было пракантраляваць,

да свята Божага Нараджэння ў
касцёлах. Напрыклад, упершыню
дэманструюцца скульптуры слана
і вярблюда, якія былі зроблены на
нашых землях у 1920-я гады. Іх
перадаў музею ксёндз Гродзенскага францысканскага касцёла
Юзаф Макарчык.
Якая сувязь свята Божага Нараджэння з гэтымі экзатычнымі
для нашых земляў жывёламі?
Магчыма, менавіта на вярблюдзе,
як расказвае евангеліст Мацвей,
да Ісуса прыехалі каралі. А таксама ў гэтай экспедыцыі, не вы-

што яны скажуць падчас таго ці
іншага прадстаўлення.
…У ХХ стагоддзі батлейка пачынае ў Беларусі знікаць. Вядома,
што ў 1915 годзе ў Мінску было
батлеечнае прадстаўленне для
салдат, якія ваявалі ў Першую
сусветную вайну. А ў 1923 годзе
батлейку паказваў беларускі павільён на сельскагаспадарчай
выставе ў Маскве. Праўда, у наш
час батлеечнае мастацтва адраджаецца — і ў мастацкім каледжы ў Міры, і ў Лідскім цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры
«Спадчына», і ў іншых рэгіёнах.

ключана, быў і слон. Што тычыцца
персанажаў шопкі — трох каралёў, то звычайна лялькі, што іх
сімвалізуюць, выглядаюць як мужчыны вельмі маладога, сярэдняга
і сталага ўзросту. А калі адбыліся
вялікія геаграфічныя адкрыцці, то
іх сталі рабіць прадстаўнікамі трох
рас, таму адзін з каралёў заўсёды
з цёмнай скурай.
Скульптуры вярблюда і слана
з францысканскага касцёла аднавіў рэстаўратар Гродзенскага
дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі Уладзімір Кіслы. Талент гэтага майстра, дарэчы, некалькі
гадоў таму паслужыў вяртанню да
жыцця механічнай шопкі ў гэтым
касцёле, а раней ён удзельнічаў
у рэканструкцыі магілёўскай батлейкі.
Барыс ПРАКОПЧЫК

Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

На праваслаўныя Каляды
ў невялікім пасёлку Рэпішча з года
ў год адбываецца абрад «Свяча».
У гэты дзень з адной вясковай
хаты ў другую пераносяцца
некалькі абразоў і тры вялікія
свечкі. Абрадавы комплекс
уключае ў сябе набажэнствы
ў хатах, застоллі-частаванні,
высціланне саломаю дарогі, абмен
хлебам-соллю, пералазанне пад
Свячою — галоўным абразом
«Нараджэнне Хрыстова».
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Тры каралі,
вярблюд і слон
Калядная выстава знаёміць
такса ма з тра ды цы яй шоп кі,
якая з ХІІІ стагоддзя рыхтуецца



НАВАГОДНЯЯ ЗОРКА,
«УСПЫХНІ» ЎНАЧЫ!
Навагодняя зорка мае доўгую
гісторыю. Ацтэкі, першыя знаўцы
пуансетыі (яны называлі расліну
cuetlaxochіtl), выкарыстоўвалі яе
чырвоныя прыкветкі ў якасці натуральнага фарбавальніка для кас-

метыкі і тканін, а белы сок — для
лячэння гарачкі. Жыхары ЗША даведаліся пра мексіканскую «зорку»
дзякуючы намаганням Дж.Р. Пайнсета (1779—1851) — лекара і батаніка, якога прэзідэнт Мэдысан
прызначыў першым амерыканскім
амбасадарам у Мексіцы. Сапраўдным захапленнем Пайнсета была,
аднак, зусім не палітыка, а бата-

ніка. Упершыню ўбачыўшы найпрыгажэйшую «зорку» ў колеры ў
Мексіцы ў 1828 годзе, Пайнсет тут
жа адправіў некалькі ўзораў у свае
аранжарэі ў Грынвіле (Паўднёвая
Караліна), дзе пазней стаў размнажаць пуансетыю і рассылаць яе ў
батанічныя сады. У 1830-х гадах
навагодняя зорка трапіла ў камерцыйную вытворчасць і неўзабаве
здабыла вядомасць пад імем свайго першаадкрывальніка. З Амерыкі
традыцыя купляць пуансетыю для
ўпрыгажэння дома на Каляды і Новы год трапіла ў Еўропу.
Каб захаваць набытую пуансетыю ў яе самым чароўным выглядзе як мага даўжэй, пастаўце
яе на сонечны бок, забяспечце
пастаянную тэмпературу паветра
каля 20 градусаў цяпла ўдзень і
не ніжэй за 16 уначы і падтрымлівайце грунт у вільготным стане.
Неабходна выключыць скразнякі і любое ўздзеянне холаду (напрыклад, дотык лісця да настылай
шыбы), бо наша «зорка» вельмі
далікатная і лёгка скідае лісце і
прыкветкі пры першых прыкметах
дыскамфорту.
Сяргей КУРКАЧ



«Ніводнага двара не мінаючы!»
На праваслаўнае Раство ў вёсцы Валяр'янава адбылося традыцыйнае калядаванне. Хлопцы і дзяўчаты абышлі больш за дваццаць дамоў — і ў кожным
былі рады калядоўшчыкам. Хто каўбаскі ды сала,
хто цукеркі ды мандарыны, хто слоікі з варэннем і
квашаннем — багата назбіралі калядоўшчыкі смачных прыпасаў.
У цэнтры сёлетняга калядавання — Каза ды
Мядзведзь. Козачка — «на добры ўраджай», але
ад скокаў валіцца на падлогу, «стамляецца». Трэба даць ёй «на кожны ражок піражок, а на хвасток
сала шматок». І толькі пасля шчодрага падарунка

яна ўскоквае зноў і радуе гаспадароў. Мядзведзь
у калядоўшчыкаў вучоны, «вучыўся ў Смаргонскай
акадэміі, ведае многія навукі, паказвае цікавыя
штукі». Для самых маленькіх удзельнікаў свята
прылятаў Анёлак, які абяцаў выканаць усе пажаданні на гэты год. Беларускія спевы гучалі ў гэты
вечар у выкананні калядоўшчыкаў і гаспадароў
хат. Такая добрая традыцыя калядавання цяпер
зноў аднаўляецца — і не толькі ў вёсачках, але і
ў гарадах.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
Мінскі раён.

