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Беларуская хата гасцямі багата

Народныя святы з 
гульнямі, танцамі і 
песнямі – культур-
ная  спадчына, ня-
зменная крыніца ідэй.
21 чэрвеня ў Слуц-

кім гарадскім цэнт-
ры традыцыйнай 
культуры адбылося 
адкрыццё абноўленай 
этнаграфічнай студыі 
«Беларуская хатка». 
Гасцям прадставілі  
народны  абрад 
«Уваходзіны».

– У новай студыі будзем 
праводзіць беларускія народ-
ныя святы, знаёміць случчан 
з нацыянальнымі традыцыямі, 
– расказала дырэктар цэнтра 
Зінаіда Міхайлаўна Губановіч.

Народны абрад «Уваходзі-
ны ў новы дом» пазнаёміў 
удзельнікаў свята з некаторымі 
традыцыямі продкаў.

Сустракалі гасцей на свяце 
«Беларуская хата гасцямі ба-
гата» Гаспадар  ды Гаспадыня 
са сваімі дочкамі. Гаспадар 
забіў у ганак новага дома цвік,  
каб дом стаяў доўга і быў моц-
ным. Узяўшыся за доўгі ручнік,  
гаспадары і госці «ўвайшлі» ў 
новую хату.

На ганаровым месцы – 
карміцелька-печ, у чырвоным 
куце – абгорнуты вышываным 
ручніком абраз, стол, лавы, 
гаспадарчыя прылады... 

Гаспадыня развяла першы 
агонь: загадзя  сабралі ў чы-
гунок і  прынеслі вугольчыкі са 
старой печы. Разварушыць іх 
неабходна качаргой, прыне-
сенай са старога дома. Калі 

агонь разгарэўся, паважаная 
госця «пасадзіла» хлеб у печ. 
А пакуль ён «пёкся», правялі 
яшчэ адзін абрад: самы га-
наровы госць дома зняў пад-
вешанае да столі «залатое 
руно» (згорнуты кажух, у які 
па традыцыі загортвалі пада-
рункі для тых, хто пабуда-
ваў хату). І ўсё гэта – пад  
абрадавыя песні.

Суседкі падарылі бяроза-
вы венік і саматканыя ходнікі 
(дарожкі) – таксама традыцыя. 
Гаспадарам разам з суседзямі 
давялося выканаць танец, ды 
так, каб дарожкі з месца не 
ссунуліся. Пасля пусціліся ў 
скокі і госці.

За гэты час і хлеб паспеў. 
Частаваліся ім і квасам.

Дэпутат Палаты прадстаў-
нікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспубл iк i  Беларусь 
Валянціна Вітальеўна Ража-
нец, якая прысутнічала на 
адкрыцці студыі, адзначыла 
важнасць ролі ўстаноў куль-
туры ў прымнажэнні багатай 
духоўнай спадчыны.

– У стагоддзі лічбавых 
тэналогій з’явілася сапраўдная 
старадаўняя «беларуская хат-
ка», – гаварыла  Валянціна 
Вітальеўна. – Студыя дае 
ўнікальную магчымасць далу-
чыцца да традыцый і абрадаў 
беларускага народа, яна бу-
дзе дапамагаць выхоўваць 
любоў да Беларусі, Случчы-
ны. Калекцыя цікавых сама-
бытных рэчаў, без сумнення, 
павялічыцца,  не згубяцца іх 
назвы і веды пра выкарыстан-
не прылад. Народныя святы, 
экскурсіі, гутаркі дазволяць 
узбагаціцца новымі звесткамі, 
параўнаць мінулае і сучаснае. 
Жадаю беларускай хатцы і яе 
гаспадарам мноства добрых 
падзей, а калектыву Слуцкага 
гарадскога цэнтра трады-
цыйнай культуры – плённай 
працы. 

Атмасферу сапраўднага 
свята стварылі артысты, якія 
падрыхтавалі інсцэніроўку. 
Гледачы нібы пабывалі ў часе 
сваіх прабабуль.

Ірына МАЛЯЎКА.


