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на на 20192019 год годНА РОД НЫ КА ЛЯН ДАР — гэ та сіс тэ ма ру хо мых 
і ста лых свят, пры свят каў, аб ра даў, гуль няў, 
звы ча яў, што за ма ца ва ны ў фальк ло ры. Уяў ляе 

пе ра важ на спа лу чэн не языч ніц кай і хрыс ці ян скай 
куль тур. Гэ та фальк лор ны ка лян дар: ён скла дзе ны на 
асно ве хра но ні маў, якія за фік са ва ны ў вус най на род най 
твор час ці бе ла ру саў, і ўклю чае тра ды цый ныя ары ен ці ры 
на сель ска гас па дар чыя ра бо ты і ад па чын кі ў га да вым, 
се зон ным, ме сяч ным і ін шых цык лах-рыт мах.
Сіс тэ ма ты за ва ны бе ла рус кі на род ны ка лян дар 
у скла дзе з ве лі код на-ва ла чоб ны мі пес ня мі, 
якія ў стро гай хра на ла гіч най пас ля доў нас ці апіс ва юць 
тра ды цый ныя пры свят кі і свя ты, у тым лі ку тыя, 
што за кан сер ва ва лі ся ў не па раў наль ных паэ тыч ных 
узо рах як На ва год дзі/На ва лец ці, з'яў ля ец ца на шым 
шэ дэў рам і фе на ме наль най з'я вай су свет най 
не ма тэ ры яль най куль ту ры.

У на род ным ка лен да ры на 2019 год прад стаў ле ны 
асноў ныя свя ты і пры свят кі з ка рот кі мі 
тлу ма чэн ня мі, пры кме та мі, пры маўк амі, урыў ка мі 
з ва ла чоб ных пе сень і г. д. Дні (хра но ні мы), 
якія ад зна ча юць бе ла ру сы-ка то лі кі, вы дзе ле ны 
кур сі вам. Зо рач кай /*/ па зна ча ны свя ты 
«ру хо май» цар коў най пас ха ліі.

Умоў ныя аба зна чэн ні: п — па ня дзе лак, 
а — аў то рак, с — се ра да, ч — чац вер, пт — пят ні ца, 
сб — су бо та, н — ня дзе ля. Даў жы ня дня і мо ман ты 
ўсхо ду і за ха ду ў дні сон ца ста ян няў і раў на дзен стваў 
па да юц ца для Мін ска. Больш пад ра бяз на 
пра зна чэн не хра но ні маў ка лен да ра мож на 
пра чы таць у кні зе Але ся Лоз кі 
«Бе ла рус кі на род ны ка лян дар».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


