Громкие хлопушки
пожелание «фу»
Модель: Оксана Шейко,
победительница конкурса
«Супер Леди 2017»
Макияж: Яйа Алистратова
Причёска: Ольга Миронова
Аксессуары^Гатьяна Лесько, Colibri

Читайте в номере
10 Белорусские «скарбы» и просто
фантастика

Литературные пристрастия неравнодушных
читателей

14 Призвание - спасать

О героической профессии из первых уст

34 Спячка отменяется!

Особенности зимовки животных в
зоопарке

37 Жизнь «на бобах»

История гродненской вегетарианки

18 Театр начинается с улыбки:

40 М+Ж: пробуждай, а не требуй

20 Табачная фабрика Шерешевского

42 Как найти «золотую лунку»?

24 Добры вечар, шчодры вечар!

46 Изобрёл велосипед

28 Громкие хлопушки и пожелание

50 Ароматное путешествие

главные достижения и будущие премьеры
гродненских «кукольников»
История дома № 31 по улице Мостовой в
Гродно

Якадзначал1 Каляды на Гродзеншчыне
«фу»

Празднуем китайский Новый год

31 Холода не беда

Моржевание как стиль жизни

ИГОРЯ НИКОЛАЕВА

Главный р е д а к т о р

Секреты взаимоотношений отлайф-коуча
Николая Кулешевича
Советы опытного рыболова Владимира
Рыбакова
О необычном увлечении гродненца
Идём на экскурсию, посвященную цветам
и травам

52 Гродно-2018

Календарь культурных и спортивных
мероприятий

,

Мазайло Сергей Геннадьевич

Издатель:

Журнал «Гродно» N° 1 (8) январь 2018
Отпечатано:

Александр Дюрдь.

КУП «Телерадиовещательный
канал «Гродно Плюс»,
230023, Гродно, ул. Ожешко, 1
grodnoplustv@gmail.com
Тел.+375 (152) 77 33 37.

Гродненский городской
исполнительный комитет.

00209 (индивидуальная),
002092 (ведомственная)

Св-во № 1/230 от 24.03.2014 г.
Лиц. № 02330/39 от 27.03.2014 г.

В ы п у с к а ю щ и й редактор

Анжела Зданович.
Верстка:

Учредитель:

П о д п и с н о й индекс:

ГОУПП "Гродненская типография1
г. Гродно, ул. Полиграфистов. 4.

Тираж - 1 0 0 0 экз.
Заказ № 118.
Подписано в печать:
09.01,2018 г.
Формат 60x90 1/8.
Усл.-печ. л. - 6,05.
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ДОБРЫ ВЕЧАР,
ШЧОДРЫ ВЕЧАР!

У

к

Каляды - свята, прысвечанае дню з1мовага сонцастаяння, самай доугай ночы
i кароткаму дню. Як адзначал1 гэтае свята на Гродзеншчыне, апавядае кандыдат
фталапчных навук, фалькларыст Руслан Казлоусю.

(з 24 снежня па 8 студзеня старога
стылю).
Рыхтавалюя да таюх падзей загадзя, у MHorix мясцовасцях Гродшчэ з дахрыадянсюх часоу зеншчыны пачынал1 з першага тыдня
славяне адзначал1 каляд- хрысц1янскага посту, яю меу пачатак
нае свята, дзень перамоп з riminayKi (28 л1стапада новага стылю
стау святла над cmaMi цемры, што ui 15л1стапада старога стылю). Калол1
праяулялася у павел1чэнн1 светлага парсюка, pa6mi каубасы, падвешвал1
часу сутак. 3 прыходам хрыа_иянства ix на гарышчы хаты. У фальклорных
адбылося супадзенне па часе са 3anicax мЫулых стагоддзяу можна
значным святам - Нараджэннем прачытаць: «Кожную ноч з 2-3 гадзЫ
Хрыстовым (Раством).
апоуначы уся веска напауняецца
У Гродне i вобласц1 у залежнасц1 myxiMi пераменл1вым1 ударам^ як бы
ад канфесп Каляды святкуюцца у падземным грукатам, - гэта таукуць
каталкоу з 24 снежня па б студзеня, куццю. Тыдн1 праз два стогны ступы
а у праваслауных - з б па 21 студзеня сц1хаюць, i у тую ж пару пачынаецца
фота ЛЕАНЩА ШЧАГЛОВА

Я

роуны, аднастаины, як1 схтяе да сну,
гоман жорнау... I апошн1я тыды праходзяцьу нарыхтаванн1 рыбы, грыбоу,
маку; а у апошн1я дн1 мыюць, беляць,
пякуць, вараць...» Перад Калядам1
у хаце добра зымывал1 падлогу i
магл1 яе пасц1лаць яшчэ i саломай
(у Дзятлауск1м раёне), бо «Хрыстос
нарадз1уся сярод жывёл у хляве», як
казал1 у вёсках i мястэчках. Да свята
палтася лазня, абавязкова пав1нна
была быць чыстай вопратка.
Усяго ж было тры Каляды (Kyuui).
Першай Куццёй (поснай, простай)
сканчауся шасц1тыднёвы nminaycKi
пост (вечар 24 снежня ст. ст.). Другая
(багатая, тоустая) - 31 снежня (ст.
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ст.), пачатак шчодрага тыдня. Трэцяя Icyca Хрыста. Ужыць яе - упадобщца
(тонкая, поеная, вадзяная) - перад Сыну Божаму.
Вадохрышчам 5 студзеня (ст. ст.).
Вячэру пачынал1 з узыходам на
На першую Куццю (Каляду) усе небе першай зорю. Запальвалася
щуць да храма, вярнуушыся адтуль, свечка у святым куце пад абразам1
сядаюць за святочную вячэру. Настоя прамаулялюя асноуныя хрысц1янсюя
клал1 сена, а на яго абрус, i толью тадымалпгвы. Садзьгися за стол па старCTaemi стравы. Колькасць ix павЫна шынству: бацька, сыны, жанчыны. Ежа
быць няцотнай (тры, пяць, сем i болей). на першую Куццю уся павЫна быць
На Гродзеншчыне у M H o r i x раёнах на поснай. Па старадауняму звычаю,
стол, л1чылася, трэба было ставщь 12 падавалася ежа у пэуным парадку:
страу, як апосталау у Хрыста, i яшчэ селядцы з алеем, боршч з рыбаю i
адну талеркудля самога Icyca (уплыу грыбам1, пампушю, юсель, фасоля,
Ыииыя стравы i апошняй - куцця.
каталщызму).
У
Дзятлаусюм раёне Гродзенскай
Галоунай стравай была куцця во6ласц1
на ран1цу сена са стала
каша, якая рабтася з зярнят ячменю
абавязкова
нясуць жывёле, каб яна
альбо пшанщы, абтоучаных у ступе.
была
здаравейшай
i «цяжэйшай».
Усе тры куцц| трэба было варыць у
Плеуку
з
куцц1
«нясуць
авечцы, каб
адным i тым жа гаршку, у час варю
добра
пладзтася,
а
куццю
- курам».
нельга было каштаваць. Пасля прыКладуць
круглы
абруч
i
ставяць
у яго
гатавання куцця ставтася на сена
куццю
як
куры
паядуць,
то
будуць
i накрывалася хлебам. У Лщсюм,
Дзятлаусюм, Шчучынсюм раёнах яе несц1ся у адным месцы.
Калядныя святы л1чыл1ся яшчэ i
мапгн рабщь з пярловай крупы, з салодкай вадою. У каталщюх вёсках у дням1 пам1нання продкау, хаця трэкасцёле перад святам 6рал1 аплатку, ба зауважыць, што з1мн1я Дзяды (па
ламал1 яе на столью кавалачкау, колью сведчанн1 даследчыка П. В. Шэйна)
у сям'1 людзей. Аплатка - гэта «цела» больш распаусюджаным1 6ыл1 у

пауднёвыхелавянау, чым усходн1х, але
гэтае свята захавалася на Гродзеншчыне! было падрабязна запюана яшчэ
у XIX стагоддз1 на Слон1мшчыне. У гэтыядн1людз1асабл1вазадумвал1ся над
сэнсам жыцця, над тым, ц1 выканал!
яны запаветы продкау. Да прыходу
хрысц1янства у знак памящ памерлых
у дварах на 24 снежня запальвал1
вогншчы, пасля iM на змену прыйшл!
свечк1 якс1мвалы вечнага агню жыцця.
У MHorix мясцовасцях рэштю куцц1
да ран1цы не пры61ралюя, каб ноччу
зляцелюя продю i далучыл1ся да стала. На сталы став1л1ся асобна MicKi i
шклянк1 для духау продкау.
На Гродзеншчыне, як i па усёй
БеларусГ у гэтае свята успам1нал1ся
лепшыя якасц1 дзядоу: прадзед, напрыклад, быу добры цясляр, «дзед
(маглояшчэ называцца 1мя) - выдатны
пчаляр».Л1чылася, што на з1мн1я Дзяды
трэба сем разоу паесц1, «каб шчок1
успухл1». На Слон1мшчыне трэба
было абавязкова пралщь на абрус
Tpoxi гарэлю, а таксама па лыжцы
страу, л1чылася, што так дзяды хутчэй
пакаштуюць прысмаю з застолля i
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пасля увесь год з нябёсау будуць
дапамагаць у справах.
Перад Новым годам (на «Шчодры
вечар») дзяучаты варажыл1 на свой
лес: юдал1 чаравк праз хату. У яю
бок пакажа наском, адтуль прыйдзе
суджаны. Калi ж абутак зачэгпцца за
штосьцг то дзяучына замуж пакуль
не выйдзе (Карэлщю, Навагрудсю
раёны). Таксама у гэты вечар пякл1
аладачю, кожная здзяучат пазначала
нейюм чынам сваю, клал1 у радок,
пасля пускал! сабаку. I вось чыю ён
cxoniub хутчэй, тая першая i выйдзе
замуж. Став1т сяброуцы пад сакрэтам
пад ложак тазк ui iHiubi посуд з вадой
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i клал1 трэсачку альбо галЫку праз
яго, як масток. У сне хто дзяучыну
перавядзе цераз «масток», той будзе
нарачоным. Tanmi таксама у лыжцы
воск, а пасля выл1вал1 у халодную ваду.
Цень застылага злепка разглядал! на
сцяне i па форме прадказвал1 будучыню. Падобнае pa6mi з паперай:
спал1ушы жмах, разглядал1 абрысы
ценю. Але гэты варыянт варажбы у
Гродне пашырыуся ужо бл1жэй да
нашага часу. Варажыл1 i па першай
лыжачцы багатай куццг 3 кашай у
роце трэба было выбегчы на двор i
абабегчы хату раз альбо тры разы, не
размауляючы i Hi на што не зважаючы.
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заз1рнуць у акно: на тым месцы, дзе
сядзела дзяучына, якая варожыцьЧ
павЫен сядзець будучы жан1х, бу^зе
бачны яго вобраз.
Яшчэ доугую жэрдку cTaemi рруна
уверх: куды яна упадзе, у той бок i
пойдзе дзяучына замуж. У lyeyc«iM
i Дзятлауск1м раёнах на багатую
Куццю пякл1 аладк1. Трэба было узяць
першую у суседа i мазку для патэльы
(кавалачак шкварк^, выбегчы на двор
на тое месца, дзе смалт1 «пярэстую
св1нню», памазаць аладку скйаркаю,
ecui i слухаць, дзе брэшуць'сабаю,
- з гэтага боку i прыедуць сваты.
Был1 Ышыя в1ды варажбы. Увогуле
варажыць забаранялася, але было
павер'е, што у калядныя вечары Бог
даруе гэты грэх.
Таксама калядавал1 («хадз1л i па шчадрусе»), тут necHi HacLni больш «свецю
характар»(пра гаспадара, яго багацце, работн1кау). Pa6mi «ваджэнне
казы». Каза па старажытныхуяуленнях
магла павял1чваць урадл1васць зямл1,
выганяць злых духау з падворка i
пабудоу. Гэта вын1к старажытных
уяуленняу аб татэмах, ад як1х раней,
л1чылася, паходзт1 плямёны або роды.
У «казу» пераапранауся хлопец пры
дапамозе вывернутага аучынай уверх
кажуха, апраналася маска, p o r i магл1
раб1цца з саломы. Варыянтау аздобы
казы было шмат.
Акрамя таго, на Гродзеншчыне
сярод удзельнкау быу павадыр, або
«дзед», з гарбом, у старым адзенн1, з
1льняной барадой, доупм1 валасам1 i
KieM у руцэ. У яго таксама магла быць
маска, але эфектная вял1кая шапка
была адным з галоуных атрыбутау.
У гурце прысутн1чал1 механоша,
музыка, магл1 быць яшчэ казачныя
персанажы. Атрымаушы дазвол на
спевы у хаце, спачатку заходз1у дзед
«з казой», за iM астатн1я. Спявал1 пахвалы гаспадарам i хаце, пажаданы
здароуя, шчасця i дабрабыту. Мног1я
necHi нас1л1 замоуны характар.
Гаспадары абавязкова пав1нны 6ыл1
штосьц1 даць калядоушчыкам (каубас,
nipara, грошай), не даць л1чылася
дрэннай прыкметай, ды i перад
людзьм1 сорамна. Калядоушчыю Mami
хадз1ць у суседыя вёск1. 3 фальклорных 3anicay XIX стагоддзя вядома,
што на Гродзеншчыне «сабраныя
прадукты затым прадаюцца i выгандляваныя грошы дзеляцца пам1ж
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сабою. У некаторых месцах на гэтыя
грошы купляюць абразы i ахвяруць
цэрквам».
Увогуле на Беларуа трэцяя Куцця
павЫна была быць з поеных страу,
яшчэ яе называл! «вадзяной», бо супала з хрысщянсюм Вадохрышчам.
Перад Куццёю асабл1ва старанна
прыб1ралася хата, мылася вопратка.
Л1чылася, што мапчная ста тады
зберажэ сям'ю ад хвароб i параз1тау.
У XX стагоддз1 перад гэтым хадзгж у
храм i брал1 свянцоную ваду, якой
акраплял1 хату, хлеу, гумно i, кал1
ёсць, 1ншыя гаспадарчыя пабудовы.
У старажытнасц1 за вадою хадзгш да
возера ui рэчю, у горшым выпадку да студнг i такую ваду, як лекавую,
захоувал1 i карысталюя увесь год.
Таксама у абарону ад злых cm на
стол1 бэлькаххаты малявал1 крэйдай
ui закопчвал1 свечкай крыжыкг
На працягу уахдвухтыдняу Калядау
адбывалюя розныя забавы, 1грышчы,
вадзтюя карагоды. Вельм1 вядомай
была гульня «Жанщьба Цярэшю», якая
праводзтася, як правша, напрыканцы
1грышча.Фактычна, абрадса шлюбнай
амвол1кай, галоунай щэяй якога было
стварэнне новай сям! у наступаючым

годзе, кал1 у выглядзе сатырычнакам1чнага вяселля ui гульы з танцам1
«жантюя» некалью пар.
У Гродне пашыраным было хаджэнне «звездароу», вядомае з XVII
стагоддзя. Яны H a c m i з сабой на
доугайжэрдцы васьмканцовуюзорку
як с1мвал В1фл1емскай, пасярэдзЫе
якой вешауся абразок з Maui Божай i маленьюм Хрыстом. Звездары
заходзгт удвары гродзенцау i спявал1
«божыя n e c H i » . У ix усхвалялюя
Дзева Марыя, Сын Божы, распавядалася пра далёюя у часе падзе1
у В1фл1еме: нараджэнне Хрыста,
пераслед цара 1рада, наведванне
чараунжоу (валхвоу). Услаулялюя Бог
i само Раство. Гаспадарам зычылюя
шчасце, сямейны дабрабыт, здароуе.
Звездароу неабходна было адцзячыць
пачастункам1 ui грашыма. Частка
«падзяю» удзельшкам1 абрада перадавалася царкве на дабрачынныя
справы.
На Гродзеншчыне у каталщюх вёсках, напрыклад Воранаускага раёна,
ад Нараджэння Хрыстовага да свята
Трох Каралёу хадзЫ па хатах тры
«карал!»: Каспель, Мельхон i Бальтазар. Мужчыны вымазвалюя сажай,
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прычаплял1 бароды, бралi кадзта
i шшыя неабходныя для антуражу
рэчы i iumi на вёсю. У песнях апявал1
нараджэнне Хрыста: «Вясёла навЫа,
бо Панна Марыя спавта нам Сына...»
3bNbmi усялякага дабра i шанца вання.
У святочныя дн1 на вулщах горада у даунейшыя часы выступал
батлеечнжг Лялечны тэатр вееял^
народ i у дасцтнай форме напам1на$
аб галоуных падзеях свята i дзейны>
персанажах старажытнай ricTopbii.
Гараджанам1 i вяскоуцам1 калядньи
святы разам з Нараджэннем Хрысто
вым i Новым годам успрымалюя якча(
абнаулення, надзе1 на лепшую буду
чыню, часактыв1зацьмжыццёвыхст.'!
народзе гаварылг «Кал1 Калядю - раб
сам i парадю». Кепскае трэба 6ыл<
пак1нуць у мнулым перыядзе жыцц
(годзе), пазбавщца адбруду, «цемры>
вымыцьхату, падмеаддвор, прыняи
лазню, схадзщь на набажэнства, абэ
вязкова паспавядацца i прычасцщц;
У новы часавы перыяд неабходн
увайсц1 чыстым ф1з1чна i абноулены
духоуна. У Гродне кажуць: «Святс
Раство радасць прынясло!»
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