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Ве даю, што 14 жніў ня ў на род най куль-

ту ры ад зна ча ец ца свя та мё ду — Мя-

до вы Спас. А як вы ка рыс тоў ва лі мёд 

у тра ды цый ных аб ра дах?

Тац ця на СЦЯЦ КО, Ба ра на віц кі ра ён.

Тое, што на шы прод кі вы ка рыс тоў ва лі 

мёд у аб ра дах і ры ту а лах ка лян дар на га і 

ся мей на-ро да ва га цык лаў, на дзя лі ла яго 

пэў най сту пен ню сак раль нас ці, ма гіч най 

сі лай. У ле ген дах і пад ан нях мёд сім ва лі-

за ваў кры ні цу муд рас ці і даў га лец ця, яго 

на зва лі «ежай ба гоў» і ве ры лі, што ме на ві та 

ён да па ма гаў жы ха рам Ня бё саў быць бес-

смя рот ны мі і за хоў ваць веч ную ма ла досць. 

У біб лей скіх пад ан нях у кра і не, дзе жыў Маі -

сей, цяк лі ма ла ко і мёд. Не вы пад ко ва Бос-

кае сло ва па раў ноў ва лі з мё дам і ка за лі, 

што яно «са ла дзей шае за мёд». Акра мя 

та го, мёд зда вён стаў сім ва лам «са лод кас-

ці», даб ра бы ту, вы со ка га ўзроў ню жыц ця 

ча ла ве ка.

Мёд да во лі час та вы ка рыс тоў ва лі на вя-

сел лях. Яшчэ ў Ся рэд ня веч чы, ка лі ма ла дым 

рас чэс ва лі ва ла сы, іх аба вяз ко ва пакрывалі 

мё дам, пад час за стол ля кры ча лі «гор ка», 

але пры гэ тым ма за лі мё дам вус ны. Яшчэ і 

сён ня ў паў днё вых ра ё нах Бе ла ру сі на па ро-

зе ха ты ма ла дых пас ля вян ца су стра ка юць 

з хле бам-сол лю і аба вяз ко ва з мё дам, каб 

жыц цё бы ло са лод кім.

Ці ка ва, але час пас ля вя сел ля так са ма 

на зы ва лі і на зы ва юць «мя до вым». Мо жа, 

та му, што гэ та са мы «са лод кі» ме сяц у 

ся мей ным жыц ці, а мо жа, та му, што мёд 

збі ра юць вя лі кія пра цаў ні цы — пчо лы. Фі-

ла со фія на шых прод каў бы ла ў тым, каб 

гэ ты пер шы ме сяц быў га лоў ным у доўгім 

ся мей ным жыцці: ма ла дыя па він ны бы лі 

шмат па пра ца ваць, як тыя пчо лы, каб па-

бу да ваць ад но сі ны па між са бой, род ны мі і 

сва я ка мі, каб «ся мей на га мё ду» ха пі ла на 

доў гія га ды.

Прак тыч на на ўсіх свя тах ужы ва лі «ме-

да ву ху» — на пой, які га та ва лі па рэ цэп це, 

якім ва ло да лі да лё ка не ўсе і пе ра да ва лі ад 

дзе да ўну ку.

Мёд вы ка рыс тоў ва лі і за жа лоб ным ста-

лом: раз во дзі лі ў ва дзе і кла лі ту ды не вя лі-

кія ка ва лач кі бул кі. Гэ та ры ту аль ная ежа, 

з якой рас па чы на ла ся жа лоб ная вя чэ ра, 

на сі ла наз ву «сы та» ці «кан ун». Пры чым 

пер шым, звы чай на, яе браў са мы ста лы 

ча ла век, і ён па ві нен быў пер шую лыж ку 

вы ліць на стол. Та кія дзе ян ні прад каз ва лі 

(пра гра ма ва лі) «са лод кае» жыц цё па мер-

ла му на «тым» све це.

У на род най ме ды цы не мёд вы ка рыс тоў-

ва лі пры ля чэн ні за хвор ван няў страў ні ка, 

пе ча ні, гной ных ран, як га рач ка па ні жаль ны 

сро дак і доб ры сро дак ад цяж ка га каш лю, 

пры ан гі не і зуб ным бо лю.

У ад ным ста ра жыт ным ме ды цын скім 

трак та це бы ло на пі са на так: «Мёд азда раў-

ляе ўсе ўнут ра ныя ор га ны, пад трым лі вае 

моц ар га ніз ма, па мян шае га рач ку. Доў га-

тэр мі но вае яго ўжы ван не ўзмац няе во лю, 

на дае лёг касць це лу, за хоў вае ма ла досць, 

пра цяг вае га ды жыц ця».

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».

МЁД — РЫ ТУ АЛЬ НЫ ПА ЧАС ТУ НАК?Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Кож ны год на свя та Ма ка вей, аль бо 

Ма каўе, мне шчас ці ла ад кры ваць но выя 

мяс цін кі, у якіх яшчэ за ха ва лі ся звы чаі збі-

рац ца гра ма дой і асвя чаць но вы ўра джай. 

Ра ней у та кіх мес цах пра во дзіў ся кір маш, 

а ма ка вей скія фэс ты най час цей ладзі лі ся 

на кры ні цах. Ця пер фэс ты і кір ма шы — 

з'я ва рэд кая, мож на ска заць знік лая, але 

тра ды цыя на бі раць асвя чо ную кры ніч ную 

ва ду пра цяг ва ец ца. Не ка то рыя аб ра ды 

мне за пом ні лі ся  больш, бо ў іх за ха ва ла ся 

свая не паў тор ная са ма быт насць. Пер шы 

та кі шмат люд ны і пры го жы ма ка вей на зі-

раў у Да выд-Га рад ку Сто лін ска га ра ё на. 

Культ кве так і ага род ні ны да сюль на пер-

шым мес цы ў га рад чу коў, бо яны вы рошч-

ва юць на сен не і ганд лю юць ім. У гэ ты 

дзень на цар коў ным два ры ад бы ва ец ца 

не ве ра год нае ві до ві шча — асвя чэн не бу-

ке таў. Апош нім ча сам Бла кіт ная кры ні ца 

пад Слаў га ра дам на гад вае мек ку: дзя сят кі 

ты сяч лю дзей у ма ка вей скі дзень сну юць 

ка ля вы то ку рэч кі Га луб кі, і кож ны з іх не 

толь кі на бі рае асвя чо ную ва ду, але і трой-

чы пе ра ся кае ба са нож ха лод ную плынь. 

У вёс ках Ся лец і Гу та Го мель скай воб лас-

ці на куль та вых кры ні цах ад бы ва ец ца «аб-

мы ван не» морк вы — на зда роўе і доб ры 

ўра джай. А ле тась зноў ад крыў не вя до-

мую сто рон ку тра ды цыі — у вёс цы Бо гі на 

Брас лаў ска га ра ё на ў гэ ты дзень пас ля 

асвя чэн ня кры ні цы пра ва слаў ныя ідуць на 

мо гіл кі і па мі на юць спа чы лых.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ТА КІ РОЗ НЫ МА КА ВЕЙ... 
КРЫ НІЧ НЫ, 
МЯ ДО ВЫ, МАР КОЎ НЫ

Квет ка вы Ма ка вей 
у Да выд-Га рад ку.

Бо гін скія 
ма ка вей скія па мін кі.

«Мар коў ная» 
кры ні ца ў Гу це.

Ма ка вей 
у Сяль цы.

Ма ка вей скі «іяр дан» 
на Бла кіт най кры ні цы.


