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На тал ля Мі ка ла еў на з Ма ла дзеч на пы-

та ец ца: «На Бе ла ру сі да во лі жорст кая 

за су ха, якая цяг ну ла ся амаль два ме ся-

цы, змя ні ла ся па ха ла дан нем і даж джа-

мі. А як у на род най куль ту ры ста ві лі ся 

да даж джу?»

У на род най куль ту ры дождж ата я сам лі-

ваў ся з аплад няль ны мі сі ла мі, сім ва лі за ваў 

пла да нос насць, быў ува саб лен нем жы ва-

твор най по вя зі Зям лі і Не ба. Лі чы ла ся, што 

дождж — гэ та Бо жы дар, які сы хо дзіць у вы-

гля дзе кро пель. Та му ад сут насць даж джу ці, 

на ад ва рот, пра цяг лыя даж джы, ус пры ма лі ся 

як па ка ран не за люд скія гра хі. На прык лад, 

іс на ва ла пе ра ка на насць: ка лі не пры трым-

лі вац ца лет ня га Пят роў ска га пос ту, які па-

чы на ец ца праз ты дзень пас ля Трой цы, у 

па ня дзе лак, а за кан чва ец ца ў дзень уша на-

ван ня апост алаў Пят ра і Паў ла — 12 лі пе ня, 

«на га ла ву праль ец ца дождж аж усе тры 

на ступ ныя тыд ні».

Дождж стаў сім ва лам даб ра і зла ў жыц ці 

ча ла ве ка. З ад на го бо ку, іс на ва ла па вер'е: 

ка лі ў час вя сел ля пой дзе дождж, сям'я бу-

дзе жыць з па ста ян ным пры быт кам. Дождж у 

па чат ку лю бой спра вы (на прык лад, бу даў ніц-

тва ха ты, ка пан ня ка ло дзе жа і г. д.) ці шля ху 

сім ва лі за ваў пос пех, доб ры вы нік ра бо ты. 

З дру го га бо ку, ка лі ў час па ха ван ня ішоў 

дождж і кроп лі па да лі ў ма гі лу, гэ та прад-

каз ва ла но вае ня шчас це, но выя «слё зы». 

У той жа час дождж пад час га ла шэн ня па 

па мер лым ус пры маў ся як знак звыш: «Доб-

ры ча ла век па мёр, не ба па ім слё зы лье». 

У час моц на га даж джу ўво гу ле не па жа да на 

бы ло ха ваць ча ла ве ка, каб не «за ка паць» 

дождж і не на клі каць но вую бя ду.

Да даж джу, які ідзе пры сон цы, заў сё ды 

бы лі ста ноў чыя ад но сі ны. Та кі дождж зва лі 

спры яль ным, грыб ным, лю дзі бы лі пе ра ка на-

ныя, што дзе ці, якія тра пі лі пад та кі дождж, 

бу дуць лепш рас ці і га да вац ца. Ся род сла вян 

бы ло рас паў сю джа на мер ка ван не, што вя-

сёл ка ад ным сва ім кан цом п'е ва ду з мо ра, 

а дру гім пра лі вае дождж на зям лю.

Пра цяг лыя даж джы, якія не да ва лі маг чы-

мас ці вый сці ў по ле, са браць ура джай, вы-

су шыць се на і г. д., лі чы лі ся ў тра ды цый най 

куль ту ры на ступ ствам гра хоў або па ка ран нем 

за іх. Для та го каб спы ніць доў га тэр мі но выя 

даж джы, вы кон ва лі так зва ныя «спы ня ю чыя» 

дзе ян ні, пры да па мо зе якіх ста ра лі ся «ада-

гнаць» хма ры ад вёс кі. Дзе ля гэ та га:

— вы кід ва лі з ха ты на двор або на дах 

ха ты «печ ныя» і «хлеб ныя» пры ла ды пра-

цы — хлеб ную ла па ту, дзя жу, ча пя лу, — тое, 

што блі жэй да пе чы, а зна чыц ь, да агню, — і 

«вы пе чы» або «за пя чы» дождж;

— го ра ча па лі лі ў пе чы і рас кры ва лі вок ны 

і дзве ры ха ты;

— вы кід ва лі на двор га лін кі асве ча най 

вяр бы, тра ец кі май і ку паль скія зёл кі;

— чы та лі ма літ вы і за мо вы.

У на род най ме тэа ра ло гіі іс на ва лі на ступ-

ныя прад ка зан ні: ка лі дождж ідзе ў пят ні цу, 

то бу дзе іс ці ўвесь на ступ ны ты дзень; ка лі 

з ра ні цы дождж — да апоўд ню то ж; ка лі на 

лу жах у час даж джу вы скок ва юць пу зы ры, 

трэ ба ча каць яшчэ больш моц на га даж джу; 

жа бы моц на кры чаць — быць даж джу; ка-

лі квет кі, тра вы з ра ні цы вы та ча юць больш 

моц ны пах, бу дзе дождж.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста-

са ва насць 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».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае ДОЖДЖ — ДА БРО ЦІ ПА КА РАН НЕ?

Вёс ка Баб руй шчы на на Глы боч-

чы не, ня гле дзя чы на тое што тут 

жы вуць амаль ад ны дач ні кі, за хоў вае 

пры го жую сак раль ную тра ды цыю — 

асвя чэн не ва ды і кве так. Не толь кі 

пра ва слаў ныя вер ні кі, але і іх зем-

ля кі-ка та лі кі збі ра юц ца на ўскрай ку 

вёс кі, там, дзе пад цар коў най га рою 

б'е кры ні ца. Ме на ві та на сё мае лі пе-

ня, на Яна Хрыс ці це ля, тут ад бы ва-

ец ца хрос ны ход з аб ра зом свя то га, 

пра во дзіц ца ад мыс ло вая лі тур гія 

ка ля кап ліч кі з асвя чэн нем ва ды. Гэ-

таю ва дой свя тар акрап ляе квет кі: па 

на род ным па вер'і, пас ля гэ та га яны 

на бы ва юць га ю чыя якас ці.

Свя тар з вёс кі Пад свіл ле про та-

і е рэй Вя ча слаў Пяш ко, вы сіл ка мі 

яко га царк ва ў Баб руй шчы не зноў 

дзей ні чае, ужо не пер шае дзе ся ці-

год дзе пра во дзіць на ба жэн ства ка ля 

вы то ку. Мне ўжо не каль кі га доў да-

во дзіц ца зды маць баб руй шчын скую 

тра ды цыю, і кож ны раз я су стра каю 

зна ё мых. Вось, на прык лад, наш пад-

піс чык з вёс кі Кі шы Іван Ба ран 

(на фо та). «Звяз ду» ён вы піс вае з 

дзе вя нос тых га доў мі ну ла га ста год-

дзя, не пра пус ціў ні вод на га фэс ту 

на Яна. Так са ма тут што дня бы вае 

ад на вяс коў ка Іва на Та ма ра Па пко ва. 

Заў сёд ная па лом ні ца свя та — жы-

хар ка вёс кі Ба я ры Люд мі ла Се меж, 

а Та ма ра Млеч ка пры еха ла з Пад-

свіл ля... На ват дождж, які то сці хаў, 

то зноў па чы наў ся, не са пса ваў ім 

свя точ ны на строй.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

КВЕТ КІ ПАД ПА РА СО НА МІ
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