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На роз ных су стрэ чах і з людь мі ста ла га ўзрос ту, 

і з мо лад дзю раз-по раз гу чыць пы тан не: «Чым 

трэ ба аб сы паць ма ла дых на вя сел лі?» Ад каз ва ем: 

«Жы там!» Та ды ўслед гу чаць роз ныя су пя рэч лі выя 

ўдак лад нен ні. Нех та ска жа: «Ад ста лі вы ад жыц-

ця, трэ ба аб сы паць ры сам, бо так ро бяць кі тай цы». 

«Не, — нех та не па га джа ец ца: пя лёст ка мі руж, да-

ра га ва та, але чаго не зро біш для лю бі ма га дзі ця ці». 

«Што вы, ця пер мод на аб сы паць ма ла дых кан фе ці 

(ка ва лач ка мі роз на ка ля ро вай бліс ку чай па пе ры)». 

Ну вось і што тут ска жаш. Коль кі лю дзей, столь кі 

і мер ка ван няў.

У вус на-паэ тыч най спад чы не бе ла ру саў да во лі шы ро ка 

прад стаў ле ны зла ка выя куль ту ры, ся род якіх важ нае мес-

ца зай мае жы та. Су час на му ча ла ве ку ў боль шай сту пе ні 

зна ё мы ры ту ал аб сы пан ня зер нем жы та вя сель на га по-

ез да пе рад ад праў лен нем у храм, паз ней у загс. Укра ін скі 

да след чык М.Ф. Су мцоў ад зна чае: «Аб ра да вае ўжы ван не 

хлеб ных зяр нят асаб лі ва рас паў сю джа на на вя сел лях усіх 

сла вян, больш за тое, усіх ін да еў ра пей скіх на ро даў. Гэ та 

на столь кі важ ны акт вя сель на га ры ту а лу, што без яго ні 

ве лі ка ру сы, ні бе ла ру сы не здзяйс ня юць шлюб най бя се ды; 

ві даць, ні вод ны ін да еў ра пей скі на род не пры знае ці не пры-

зна ваў даў ней вя сел ле скон ча ным без аб сы пан ня ма ла дых 

хлеб ны мі зяр ня та мі». Да лей да след чык удак лад няе, што 

ў роз ных на ро даў аб рад аб сы пан ня ма ла дых пра во дзі лі ў 

роз ны час, у роз ных мес цах і роз ны мі зла ка вы мі куль ту ра мі, 

а так са ма цу кер ка мі, арэ ха мі і да т. п.

Та кім чы нам, па на род ных уяў лен нях зер не, не за леж на 

ад зла ка вай куль ту ры, пер шым чы нам з'яў ля ла ся цэнт рам 

жыц цё вай сі лы, зна кам урад лі вас ці, ад ра джэн ня, не ўмі-

ру час ці, веч на га аб наў лен ня, лі чы ла ся за род кам но ва га 

жыц ця.

Зер не, коль касць яко га не маг чы ма злі чыць, вы сту па ла 

зна кам множ нас ці, а зна чыць, ба гац ця. А та му прак тыч на 

ва ўсіх ка лян дар ных і ся мей на-ро да вых аб ра дах пры сут-

насць зер ня бы ла аба вяз ко ва я. Ры ту аль най сяў бой — «за-

сеў ка мі» — па чы на лі но вы год. На сен не ўсіх тра ды цый-

ных для Бе ла ру сі куль тур (жы та, аў са, яч ме ню, пша ні цы, 

про са) бы ло асноў ным аб ра да вым ат ры бу там у кан тэкс це 

ка ляд на-на ва год ня га аб ра ду «за ся ван ня», які вы кон ваў ся 

дзець мі ра ні цай 14 сту дзе ня, г. зн. ад ра зу ж пас ля свят ка-

ван ня Шчад ра ца. Зер не гэ тых жа куль тур вы ка рыс тоў ва лі 

пад час аб ра да вых па дзей абы хо ду вёс кі ў дзень Ба га ча, 

свя та ў го нар за вяр шэн ня збо ру ўра джаю, пры мер ка ва-

на га да ча су во сень ска га раў на дзен ства. За ўваж це: і ў 

ад ным, і ў дру гім вы пад ку бы ло за дзей ні ча на зер не куль-

тур, якія скла да лі асно ву даб ра бы ту сям'і. Та му да лё ка не 

вы пад ко вая су вязь з ты мі бе ла рус кі мі свя та мі, у наз ве якіх 

сфа ку сі ра ва на фі ла со фія ўся го цык лу гас па дар чай дзей-

нас ці ча ла ве ка-зем ля ро ба быць ба га тым — Шчод ры ве чар 

(14.01) і Ба гач (21.09).

«Са ма пры сут насць зер ня на свя точ ным ста ле (і ўся-

ка га кштал ту кан такт з ім) за бяс печ ва ла ха це да ста так, 

урад лі васць і агуль ны даб ра быт», — сцвяр джае ра сій ская 

да след чы ца В. У. Уса чо ва. А та му, пе рад тым як ма ла дыя 

над зявалі за ру чаль ныя пярс цён кі, іх на не ка то ры час кла-

лі ў жы та. Ме на ві та так ро бяць сён ня ў не ка то рых за гсах 

Бе ла ру сі.

Зер не на дзя ля ла ся не толь кі пра ду ка валь най, але яшчэ і 

ахоў най се ман ты кай. І ка лі баць кі аб сы па лі ма ла дых зер нем 

ад ной са зла ка вых куль тур, яны жа да лі ім ся мей на га даб-

ра бы ту, на ра джэн ня дзя цей, а так са ма імк ну лі ся аба ра ніць 

ад уз дзе ян ня злых сіл.

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

Чым аб сы паць ма ла дых на вя сел лі?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За два га ды на па ляп шэн не ўчаст ка на бя-

рэж най ад буль ва ра Шаў чэн кі да ву лі цы 

Ле ні на на кі ра ва на шэсць міль ё наў руб лёў. 

За гэ ты час рэ крэ а цый ная зо на лі та раль-

на пе ра ўтва ры ла ся. З'я ві лі ся ары гі наль ныя 

лаў кі, но выя пе ша ход ныя і ро вар ныя да рож-

кі. Тут па ста ві лі ву ліч ныя трэ на жо ры для за-

ня ткаў фіз куль ту рай. Аб ста ля ва лі дзі ця чую 

гуль ня вую пля цоў ку. Уста ля ва лі спус кі да 

ва ды і пры ча лы для ма ла мер ных суд наў. 

І гэ та толь кі част ка пе ра лі ча на га, па вяр-

хоў ны зрэз. Га лоў нае, што да да ла ся ней кая 

ўтуль насць як не ад' ем ная част ка воб ра за 

на бя рэж най.

Асаб лі ва яна зай гра ла, ка лі вяс ной тут 

ад кры лі арт-аб' ект — со неч ны га дзін нік. Ён 

скла да ец ца з 16 мі ні я цюр — сла ву тас цяў 

аб лас но га цэнт ра. Тут знай шлі сваё ўва саб-

лен не му зей «Бя рэс це», Холм скія ва ро ты і 

га лоў ны ўва ход у крэ пасць, хра мы, вак зал 

і ін шае. Па гэ тым га дзін ні ку мож на не толь-

кі вы зна чаць час, але і вы ву чаць гіс то рыю 

го ра да, якая вяр шыц ца і ў год свят ка ван ня 

ты ся ча га до ва га юбі лею.

Бо ме на ві та сё ле та тут з'яў ля ец ца шмат 

ці ка вых рэ чаў, яны бу дуць іс на ваць і раз ві-

вац ца ў го ра дзе да лей. Ну вось, на прык лад, 

на па чат ку ле та свае на ма ган ні аб' яд на лі 

гра мад скія ар га ні за цыі і пры пад трым цы 

ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на пе ра тва ры лі 

не вя лі кі ку ток на бя рэж най у квіт не ю чы сад 

у пра мым сэн се. У пер шую су бо ту чэр ве-

ня тут быў па са джа ны сад бес пе ра пын на-

га цві цен ня. Клі мат, як вя до ма, змя ніў ся ў 

бок па цяп лен ня, та му спе цы я ліс ты па лі чы лі 

маг чы мым вы рошч ваць у Брэс це на ват тыя 

рас лі ны, якія ра ней вы гля да лі для нас эк-

за тыч ны мі, на прык лад, ра зоў нік ка рэ я від-

ны — рэд кі і пры го жы куст. Бы лі па са джа ны 

роз ныя дрэ вы і кус ты, у тым лі ку са джан цы 

роз ных ві даў ду ба.

Не так да лё ка ад са ду ра дуе ма ле чу 

пры го жая і ары гі наль ная дзі ця чая пля цоў-

ка, дзе ў па год ныя дні яна ад во дзіць ду шу. 

Для прад стаў ні коў ста рэй ша га па ка лен ня 

ўста ноў ле ны лаў кі-крэс лы, яны зроб ле ныя 

з до шак, на іх пры ем на пры ту ліц ца спі най і 

зруч на на зі раць, як гу ля юць дзе ці і трэ ні ру-

юц ца да рос лыя. Упры гож вае на бя рэж ную 

і но вы бу ды нак па пра ка це ка та ма ра наў 

ды ло дак. Яго ўзвёў прад пры маль нік. Дру гі 

ін вес тар бу дуе но вае ка фэ, якое па він на 

за пра ца ваць да ве рас ня.

Брас таў ча не Ла ры са і Сяр гей Ахрэ му кі 

пры хо дзяць на на бя рэж ную фак тыч на кож-

ны дзень. Вось як яны вы ка за лі ся, да паў-

ня ючы ад но ад на го: «Мы жы вём по бач, і 

хо дзім сю ды фак тыч на з та го мо ман ту, як 

атры ма лі ква тэ ру па ву лі цы Ін тэр на цы я наль-

най. А ця пер, ка лі вый шлі на пен сію, гэ тая 

мяс ці на ста ла кут ком ад па чын ку, рэ лак су, 

пры ем ных ус па мі наў. За раз на бя рэж ная 

змя ня ец ца на ва чах. Сю ды пры хо дзіць шмат 

лю дзей. Ма мы і та ты гу ля юць з дзець мі. Што 

асаб лі ва пры ем на, тут за хоў ва юц ца спа-

кой, раз ме ра насць. Мы на Са вец кую не пай-

шлі б, бо там шмат му зы кі, яды і на по яў, там 

свай го ро ду ма ла дзё жная пра сто ра. А тут 

мес ца для ўсіх — гэт кія «Елі сей скія па лі», 

ка лі хо ча це. Нам па да ба ец ца тут гу ляць, 

та му і пры хо дзім».

Га ра джа не ін шы мі сло ва мі агу чы лі тое, 

аб чым га ва рыў стар шы ня гар вы кан ка-

ма Аляк сандр РА ГА ЧУК пад час ад крыц ця 

со неч на га га дзін ні ка. Мэр та ды пад крэс ліў, 

што раз віц цё ву лі цы бы ло вы зна ча на ў якас-

ці ад на го з трэн даў го ра да. У перс пек ты ве 

па ёй мож на бу дзе дай сці да га рад ско га 

са ду, вый сці ў цэнтр і на кі ра вац ца да лей — 

у крэ пасць. А на мес нік стар шы ні гар вы-

кан ка ма Мі ка лай ЯКУ БОЎ СКІ ад зна чыў, 

што мэ тай доб ра ўпа рад ка ван ня ба чыц ца 

на бя рэж ная як зо на круг ла га до ва га ад па-

чын ку га ра джан, та кім чы нам па то кі ад-

па чы валь ні каў з ву лі цы Са вец кай бу дуць 

пе ра раз мяр коў вац ца сю ды. Ка лі ж рач ны 

порт кан чат ко ва вы не суць за го рад, на бя-

рэж ная пра цяг нец ца да Брэсц кай крэ пас ці і, 

маг чы ма, бу дзе пра доў жа на ў ад ва рот ным 

на прам ку.

* * *
Брэст ак тыў на рых ту ец ца да свай го юбі-

лею. Афі цый ныя свят ка ван ні і асноў ныя ме-

ра пры ем ствы га рад ско га Мі ле ні у ма прой-

дуць 6—8 ве рас ня. Як па ве да мі лі ў гар вы-

кан ка ме, гэ ты час вы бра ны для зруч нас ці 

га ра джан: скон чац ца ка ні ку лы, прой дзе пік 

ад пуск но га се зо на. На пя рэ дад ні свят ка-

ван няў, 5 ве рас ня, ад бу дзец ца ІІ Эка на міч-

ны фо рум га ра доў-па бра ці маў і парт нё раў 

Брэс та. Свой удзел па цвер дзі лі прад стаў ні кі 

Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Гер ма ніі, ча ка ец ца 

ўдзел біз нес ме наў з Із ра і ля, ЗША, Кі тая.

Ме ра пры ем ствы на лю бы густ пра па-

нуе свя точ ная афі ша. Між на род ны дзі ця чы 

фес ты валь тэ ат раў і кніг «Кніж ная ша фа» 

прой дзе 6 ве рас ня. Ве ча рам гэ та га дня на 

пло шчы Ле ні на ад бу дзец ца гіс то ры ка-му-

зыч ная кам па зі цыя, пры све ча ная па чат ку 

свят ка ван ня ты ся ча год дзя. А на не каль кі 

га дзін ра ней афі цый на ад кры юць но вую экс-

па зі цыю ар хеа ла гіч на га му зея «Бя рэс це». 

Так са ма бу дзе ўра чыс та ўве дзе ны ў эксп-

лу а та цыю За ход ні абы ход. Гэ та раз вяз ка 

да па мо жа раз гру зіць ад транс пар ту цэнт-

раль ныя ма гіст ра лі го ра да і азна чае но вы 

ўзро вень якас ці жыц ця аб лас но га цэнт ра. 

Та му За ход ні абы ход мож на лі чыць га лоў-

ным аб' ек там ты ся ча год дзя.

Куль мі на цы яй свят ка ван ня ста не 7 ве-

рас ня. У роз ных част ках го ра да раз гор нуц-

ца тэ ма тыч ныя пля цоў кі. На ву лі цах Го га ля 

і Са вец кай за пра цу юць кір ма шы на род ных 

май строў. На пе ша ход най Са вец кай бу-

дзе па на ваць ат мас фе ра твор час ці, мож на 

паслу хаць кан цэр ты, на ве даць вы стаў кі. 

У пар ку куль ту ры і ад па чын ку за пла на ва на 

свая кан цэрт ная пра гра ма. А вось у пар ку 

ты ся ча год дзя го ра да бу дзе за кла дзе на кап-

су ла з па слан нем на шчад кам. А 16-й га дзі не 

пач нец ца ма ляў ні чы кар на вал. Шэс це прой-

дзе па пра спек це Ма шэ ра ва і пра цяг нец ца 

па вуліцы Ле ні на. Га лоў ная кан цэрт ная пля-

цоў ка раз мес ціц ца на Вяс ляр ным ка на ле, 

дзе ў 20 га дзін пач нец ца му зыч на-гіс та рыч-

ная кам па зі цыя «Мі ле ні ум». Яна за кон чыц-

ца фе ер вер кам.

Гу лян ні ў го нар юбі лею пра цяг нуц ца 8 ве-

рас ня. Між на род ны па рад ар кест раў на ву-

лі цы Ле ні на зме ніць фес ты валь ву ліч ных 

тэ ат раў. А на на бя рэж най, якая пад рых та ва-

ла ся да свя та як след, прой дзе фес ты валь 

хме лю і со ла ду.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Аляк санд ра ШУЛЬ ГА ЧА.

НА БЯ РЭЖ НАЯ 
МУ ХАЎ ЦА — 
ПРА СТО РА 
ДЛЯ ГА РА ДЖАН


