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Ча го нель га i што трэ ба 
клас цi на стол?

Мы з сы нам май стра ва лi ву лей i ад на ча со ва ла дзi лi 

крыж, якi мер ка ва лi на Вя лiк дзень па ста вiць 

на шля ху ў вёс ку. Да нас за вi таў трыц ца цi га до вы 

су сед Анд рэй, за кла по ча ны, раз губ ле ны. 

Пы та ем ся: «Што зда ры ла ся, ча го сам не свой?» 

Рас каз вае: «Пры бi раў у ха це ды ўзяў i па ла жыў 

на стол ве нiк, то ад ба бу лi атры маў та кую 

вы ва лач ку, што аж раз нер ва ваў ся. Рас тлу мач це, 

ча му нель га бы ло так ра бiць?»

На шы прод кi на дзя ля лi стол над звы чай ным ста ту сам, 
та му што ён быў свое асаб лi вым сак раль на-ма гiч ным, ры-
ту аль на-аб ра да вым i ма раль на-этыч ным цэнт рам ся мей-
на-ро да вай све та бу до вы, ува саб лен нем даб ра бы ту сям'i, 
зна кам яе яд нан ня i перс пек ты вы жы ва твор на га пра ця гу 
на блi жэй шыя сто га доў... Вы ключ ны вы со кi эт на куль тур ны 
ста тус ста ла спры яў ства рэн ню вя лi кай коль кас цi раз на-
стай ных прад пi сан няў i рэг ла мен та цый.

У тра ды цый ных уяў лен нях стаў лен не ча ла ве ка да пра-
сто ры ва кол ста ла i асаб лi ва яго па верх нi мож на бы ло па-
раў наць толь кi з ад но сi на мi да зям лi. Да Даб ра ве шчан ня 
нель га бы ло ўбi ваць кол або ўты каць нож у зям лю, тое ж 
са мае нi ко лi нель га бы ло ра бiць i ў да чы нен нi да ста ла. 
Асаб лi ва за ба ра ня ла ся клас цi той нож, якiм неш та на ра-
за лi. Ме ла ся на ўва зе: стол яд нае, злу чае сям'ю ў адзi нае 
цэ лае, та му тая рэч, якая дзе лiць цэ лае на част кi, не мо жа 
зна хо дзiц ца на яго па верх нi. На яго за ба ра ня ла ся са дзiц ца, 
клас цi шмат лi кiя рэ чы (шап ку, сум ку, клю чы, гро шы). За 
стол нель га бы ло ся даць, не па мыў шы пе рад гэ тым ру кi.

Стол па вi нен быў быць на кры ты аб ру сам. У ад ва рот ным 
вы пад ку спра цоў ваў прын цып па да бен ства: «го лы» (не на-
кры ты) стол (яго па раў ноў ва лi з муж чы нам, якi ад пра вiў ся 
ў да лё кi шлях без шап кi) па гра жаў ха це спус та шэн нем, 
ня шчас ця мi. Уваж лi ва са чы лi за тым, якiм бо кам рас сцi-
ла лi аб рус: ад ва рот ны, цi «ле вы», бок аб ру са сiм ва лi за ваў 
вы ключ насць або вы клю ча насць з паў ся дзён на га жыц ця — 
«ле вым» бо кам за сцi ла лi толь кi жа лоб ныя ста лы! На Бе ла-
ру сi ка за лi: «Ка лi на стол па слаць на столь нiк на вы ва рат, то 
лю дзi бу дуць цу рац ца тае ха ты».

Ся род сла вян iс на ва ла ня пi са нае, але аба вяз ко вае да 
вы ка нан ня пра вi ла: ка лi ад да ва лi (цi пра да ва лi) свой стол 
су се дзям, на прык лад, для вя сел ля, то яго не аб ход на бы ло 
вы но сiць з ха ты толь кi па кры тым аб ру сам.

У свя до мас цi на ро да сфар мi ра ваў ся комп лекс рэг ла-
мен та цый, скi ра ва ных на пад трым ку ста ту су свя та сцi i ад-
на ча со ва на за ба ро ну цэ ла му шэ ра гу рэ чаў трап ляць у 
пра сто ру ста ла: гэ та перш за ўсё нож (ён сiм ва лi за ваў 
дзя лен не цэ ла га на част кi, што су пя рэ чы ла асноў най iдэi 
ста ла — яд нан ню), гро шы (ува саб ля лi як шчас це, даб ра-
быт, да ста так, так i ва ро жасць, свар ку), клю чы (каб не 
апы нуц ца там, дзе за чы ня юць «на ключ», г. зн. у тур ме), 
грэ бень (каб га ла ва не ба ле ла), шап ка (каб не зга лець i не 
«пай сцi з шап кай ды тор бай» па све це; «бо не вый дзеш з 
даў гоў»); ся ке ра («бо ваў кi пры чэ пяц ца ды га вя да i бу дуць 
за ла зiць аж у хля вы»).

Са мым леп шым зна кам даб ра бы ту i да стат ку ў ха це слу-
жыў хлеб на ста ле. Ад лю дзей ста ла га ўзрос ту не адзiн раз 
да во дзi ла ся чуць на ступ нае па ву чан не: «Ка лi вы жа да е це, 
каб у ва шай ха це заў сё ды бы лi спа кой i па ра зу мен не, каб 
вы нi ко лi не сва ры лi ся са сва i мi гас ця мi, перш за ўсё на 
стол, якi сер вi ру ец ца, па кла дзi це бо хан не па ча та га хле ба i 
толь кi по тым стаў це ўсё ас тат няе».

Да вай це яшчэ раз пра со чым за на шы мi дзе ян ня мi, ка лi 
мы па чы на ем рых та ваць свя точ ны стол. Мы за сла лi «пра-
вым» бо кам пры го жы аб рус, а за тым па чы на ем рас стаў ляць 
та лер кi, по суд для роз ных на по яў, кла дзём пер са наль ныя 
вi дэль цы, на жы, лыж кi. Што атрым лi ва ец ца — на пра ця гу 
ней ка га ча су наш сiм вал даб ра бы ту ста iць «лы сы», «го лы», 
з пус тым по су дам. Якую перс пек ты ву жыц ця на най блi-
жэй шы час мы та кiм чы нам за клад ва ем — тую ж га ле чу i 
пус тэ чу? Зна чыць, тут неш та не тое, не дзе мы iс тот на па-
мы лi лi ся. Ме на вi та хлеб трэ ба па клас цi па ся рэ дзi не ста ла 
на толь кi што за сце ле ны аб рус. А вось пас ля гэ та га вы 
мо жа це ста вiць «пус тыя» та лер кi (мы спе цы яль на ак цэн-
ту ем на гэ тай дэ та лi ва шу ўва гу). Але хлеб — сiм вал жыц-
ця — не вель мi ста су ец ца з пус тым по су дам. Па мя та е це: як 
толь кi вы раз лi лi па ба ка лах якое-не будзь пiт во, то пус тую 
бу тэль ку са ста ла хут ка пры бi ра юць. Усё пра вiль на, вы 
ла гiч на раз ва жа е це, за ста ло ся зра бiць толь кi адзiн iс тот ны 
крок, i ўсё ста не на свае мес цы. Пус ты мi та лер ка мi на шы 
прод кi нi ко лi гас цей не су стра ка лi. Той бо хан хле ба, ва кол 
яко га па ча ло ся фар мi ра ван не (сер вi роў ка) ста ла, вы вы-
ма е це з ры ту аль на га цэнт ра, на ра за еце i кла дзя це (!) на 
кож ную iн ды вi ду аль ную та лер ку па два (!) ка ва лач кi (па 
па ры). Лю дзi прый дуць на свя точ ную iм прэ зу ся мей ны мi 
па ра мi, а гас па да ры гас цiн на су стрэ нуць iх той жа цот-
нас цю — дву ма ка ва лач ка мi хле ба. Вось гэ та наш эты кет, 
на шы пра вi лы доб ра су сед ства, наш кло пат аб даб ра бы це 
кож най па ры гас цей.

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан нi пра ка ра нi i пры ста са ва насць 

да су час на га жыц ця ка лян дар ных i ся мей на-по бы та вых на-
род ных тра ды цый ды аб ра даў на паш то вы або элект рон ны 
ад рас рэ дак цыi з па зна кай «Пра ра дзiн нае».

Ня гле дзя чы на тое што 
Кузь мiн аб вi на вач ваў ся па 
ар ты ку ле «Атры ман не ха-
ба ру ў буй ным па ме ры», 
якi пра ду гледж вае ад 7 да 
12 га доў зня во лен ня са 
штра фам, роў ным 60-ра-
зо вай су ме ха ба ру, бы лы 
ва ен ны чы ноў нiк абы шоў ся 
толь кi штра фам.

Iн цы дэнт ад быў ся ў 2018 
го дзе. Аляк сандр Кузь мiн, 
ад каз ва ю чы за пры ём ку 
апа ра ту ры i вы ра баў для 
пад раз дзя лен няў ВКС i кас-
мiч най пра мыс ло вас цi, вы-
ма гаў ха бар з прад стаў нi ка 
АТ «НВП «Зор ка», па тра ба-
ваў су му 200 ты сяч ра сiй скiх 
руб лёў. Са ма на го да для 
вы ма галь нiц тва вы клi ка ла 
вя лi кi скан дал.

У «Рас кос ма са» ўся го 
пяць та кiх ска фанд раў. Яны 
пры зна ча ныя для да сле да-
ван няў у ад кры тым кос ма-
се i ра мон ту аль бо ўста-
ноў кi но ва га аб ста ля ван ня 
на МКС. «Ар лан-МКС» ва-
жыць больш за 110 кi ла гра-

маў i да зва ляе кас ма на ўту 
аў та ном на пра ца ваць у ад-
кры тым кос ма се на пра ця гу 
ся мi-вась мi га дзiн. Сам ска-
фандр i ўста ноў ле нае на iм 
аб ста ля ван не ацэнь ва юц ца 
ў сот нi мiль ё наў ра сiй скiх 
руб лёў. Пры гэ тым кож ны 
ска фандр рас пра цоў ва ец ца 
i пра хо дзiць вы пра ба ван нi 
як асоб ны апа рат. На па ча-
так 2018 го да на МКС быў 
уся го адзiн «Ар лан-МКС». 
Яшчэ адзiн быў стра ча ны ў 
снеж нi 2016 го да пры ава-
рыi кас мiч на га гру за вi ка. 
На ступ ны, пад ну ма рам 
5, пла на ва ла ся ад пра вiць 
на МКС ле там 2018 го да. 
Вы пра ба ван нi но ва га ска-
фанд ра iш лi поў ным хо дам, 
па куль iн жы не ры не су тык-
ну лi ся з праб ле май, якую 
звалі Аляк сандр Кузь мiн. 
Ма ёр у па чат ку 2018 го да 
за явiў прад стаў нi ку «Зор-
кi», што га ран ты яй афарм-
лен ня ўсёй да ку мен та цыi, 
не аб ход най для ад праў-
кi вы ра бу на кас ма дром, 

з'яў ля ец ца вы пла та яму 
гро шай.

Ка лi Кузь мi на за тры ма-
лi, ён ад ра зу ж пры знаў ся ў 
зла чын стве i на пi саў яў ку з 
па вiн най. Свой учы нак рас-
тлу ма чыў цяж кiм ма тэ ры-
яль ным ста но вi шчам, бо не 
атры маў га да вой прэ мii. А на 
су дзе Кузь мiн сцвяр джаў, 
што па тра ба ваў на аса бiс-
тыя вы дат кi ўся го 100 ты сяч, 
а ас тат нiя яму бы лi не аб ход-
ныя для кам пен са цыi ка ман-
дзi ро вач ных рас хо даў пры 
па езд цы на кас ма дром. Але 
да ка заць гэ та га не змог.

Суд не пры няў да ўва-
гi «цяж кае ма тэ ры яль нае 
ста но вi шча», ад зна чыў шы, 

што ма ёр па зба вiў ся га да-
вой прэ мii за не да гля ды па 
служ бе. Але ў пры га во ры 
бы лi ўлi ча ны без да кор ная 
служ ба з 1998 го да, ве да-
мас ныя ўзна га ро ды, на яў-
насць не паў на лет нiх дзя цей 
i част ко вае пры знан не вi ны. 
Суд пры зна чыў яму штраф у 
па ме ры 2 мiль ё наў 100 ты-
сяч руб лёў з па збаў лен нем 
пра ва на пра ця гу двух га доў 
зай маць па са ды з ар га нi за-
цый на-рас па рад чы мi паў-
на моц тва мi. Для спаг нан ня 
штра фу бы ла арыш та ва на 
ма ё масць бы ло га афi цэ ра.

Ска фандр, на шчас це, 
быў да стаў ле ны на МКС у 
тэр мiн.

Шэ дэў раль на!Шэ дэў раль на!

МАХ ЛЯР 
ПАД МА НIЎ 
ПРА ЗОР ЦУ

Удзель нi ца пя та га се зо на «Бiт вы эк стра сэн саў» Ган-

на Ба га та звяр ну ла ся ў па лi цыю з за явай аб тым, 

што... па цяр пе ла ад рук мах ля ра.

Як па ве да мi ла кры нi ца ў пра ва ахоў ных ор га нах ра сiй-
скай ста лi цы, па цяр пе лая ле там 2014 го да за клю чы ла 
да га вор куп лi-про да жу з 37-га до вым муж чы нам на на быц-
цё ў яго таў нха у са. Да ку мент па вi нен быў па поў нiць улас-
насць Ган ны чац вёр тай част кай жы ло га до ма, а так са ма 
чвэр цю зя мель на га ўчаст ка ў вёс цы Ру мян ца ва. Пра зор ца 
па ве ры ла ў яго сум лен насць i па зба вi ла ся ў агуль най су ме 
135 ты сяч до ла раў. Па цяр пе лая вы пла цi ла 50 ты сяч за-
дат ку i за тым пе ра лiч ва ла пра даў цу па 5 ты сяч до ла раў 
на пра ця гу 17 ме ся цаў, па ве дам ляе bitva-ex.ru.

Ад нак праз паў та ра го да эк стра сэнс уба чы ла, што дзе-
ла вы парт нёр з'яў ля ец ца ашу кан цам, бо не атры ма ла 
абя ца нага жыл ля. «Пра да вец таў нха ус не да бу да ваў, гра-
шо выя срод кi не вяр тае, ад ста сун каў ухi ля ец ца», — па-
ве да мi ла кры нi ца ў пра ва ахоў ных ор га нах. Ця пер па лi цыя 
пра во дзiць да след чую пра вер ку i па яе вы нi ках пры ме 
ра шэн не, цi трэ ба па чы наць кры мi наль ную спра ву.

Ган на Ба га та з'яў ля ец ца су пра цоў нi кам «Цэнт ра пра-
ва вой i псi ха ла гiч най да па мо гi ў эк стрэ маль ных сi ту а цы ях 
пад кi раў нiц твам Мi ха i ла Вi на гра да ва», а так са ма аказ вае 
эк стра сэн сор ныя па слу гi. Ра ней ста ла вя до ма, што яшчэ 
ад на ўдзель нi ца «Бiт вы эк стра сэн саў» Да р'я Вай нiц кая 
ста ла ах вя рай тэ ле фон ных мах ля роў, з пры чы ны ча го 
па зба вi ла ся паў мiль ё на ра сiй скiх руб лёў.

У Вялікабрытаніі на стаў нi ца здра дзi ла му жу са зня-

во ле ным i се ла ў тур му на ча ты ры ме ся цы. Пра гэ та 

па ве дам ляе Daily Mail.

У 2017 го-
дзе муж 36-га-
до вай Ме лi сы 
Фрост, якая 
вы кла да ла ў 
тур ме, па чаў 
па да зра ваць 
яе ў ня вер нас-
цi. Ён лi чыў, 
што жон ка 
маг ла за кру-
цiць ра ман з 
ту рэм ным на-
гляд  чы  кам . 
Не ўза ба ве ён знай шоў у жон кi сак рэт ную SIM-кар ту для 
тэ ле фо на, дзе за хоў ва ла ся яе пе ра пiс ка са зня во ле ным. 
Ся род 107 па ве дам лен няў бы лi пры знан нi ў ка хан нi i аб-
мер ка ван не пла наў на iх су мес ную бу ду чы ню.

Муж па ве да мiў пра тое, што ад бы ло ся, на мес нi ку кi раў-
нi ка тур мы, дзе пра ца ва ла жон ка. У снеж нi та го ж го да 
па ча ло ся рас сле да ван не. На до пы це Фрост пры зна ла ся, 
што з лi пе ня ме ла ра ман тыч ныя ад но сi ны са зня во ле ным, 
яко га асу дзi лi на пяць га доў i ча ты ры ме ся цы за пад пал. 
Па яе сло вах, яны да зва ля лi са бе па ца лун кi i аб дым кi, але 
не ўсту па лi ў iн тым ную су вязь.

След чыя знай шлi до ка зы, што зня во ле ны меў ста сун кi 
з Фрост па тэ ле фо не, ка лi яму да ва лi да звол на аса бiс-
тыя зван кi. Па вод ле па ве дам лен няў на яе со та вым, па ра 
пла на ва ла су стра кац ца пас ля та го, як зла чы нец апы нец ца 
на во лi. Ад зна ча ец ца, што на мо мант iх пе ра пiс кi ў Фрост 
быў ня прос ты пе ры яд у шлю бе.

Бры тан ка пе ра ста ла пра ца ваць на стаў нi цай, знай-
шла iн шую ра бо ту i ўсту пi ла ў но выя ад но сi ны. Па вы-
нi ку су до ва га раз бо ру Фрост пры га ва ры лi да ча ты рох 
ме ся цаў тур мы за не пры стой ныя па во дзi ны на ра бо чым 
мес цы.

Да рэ чы, ле тась па ве дам ля ла ся, што ў шта це Паў-
днё вая Ка ра лi на, ЗША, на гляд чы цу Кiрк ленд скай тур мы 
стро га га рэ жы му арыш та ва лi пас ля та го, як да ве да лi ся, 
што яна за ця жа ра ла ад зня во ле на га. Вы свет лi ла ся, што 
29-га до вая су пра цоў нi ца тур мы не ад на ра зо ва ўсту па ла ў 
сек су аль ную су вязь са зла чын цам на пра ця гу не каль кiх 
ме ся цаў.

ХА БАР ЗА... 
СКА ФАНДР ДЛЯ МКС

Ус ту пiў у сi лу аб вi на ваў чы пры суд бы ло му на мес нi ку 

на чаль нi ка 704-га ва ен на га прад стаў нiц тва Мi на ба-

ро ны Ра сii Аляк санд ру Кузь мi ну, якi вы ма гаў ха бар 

за пры ём ку ска фанд ра «Ар лан-МКС», не аб ход на га 

для ра бо ты на Мiж на род най кас мiч най стан цыi, па-

ве дам ляе сайт fishki.net.

НЕ ТА МУ 
ВУ ЧЫ ЛА 

АСУ ДЖА НА ГА

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.


