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«На ра дзі ла ся дзі ця, за пра сі лі 

на хрэсь бі ны сва я коў, су се дзяў, 

па це шы лі ся на ма лое, 

па ся дзе лі за ста лом. 

Гос ці пай шлі, а не маў ля ўсю ноч 

не спа ла, пла ка ла. 

Ба бу ля пе ра жы ва ла: 

«Су ро чы лі дзі ця». Ці са праў ды 

так мо гуць паў плы ваць «бла гія 

во чы»? І як да па маг чы дзі ця ці 

ў та кім вы пад ку?» — чы та ем мы 

ў не каль кіх до пі сах па доб ныя 

ад но на ад но пы тан ні.

Ме на ві та во чы з'яў ля юц ца ад ным 

з ін тэн сіў ных ка на лаў энер ге тыч на-

га аб ме ну з на ва коль ным све там, які 

мае двух ба ко вую скі ра ва насць: на ва-

коль ны свет праз во чы ўздзей ні чае на 

свя до масць ча ла ве ка і ад на ча со ва ча-

ла век мо жа ак тыў на ўздзей ні чаць на 

на ва коль ны свет. Па вод ле на род ных 

уяў лен няў, ча ла век мог ад ным толь кі 

по гля дам паў плы ваць на лёс ін ша га 

ча ла ве ка, «ад няць» зда роўе, зра біць 

не пра ца здоль ным на ней кі час і г. д. 

Пра не ка то рых лю дзей ка за лі, што 

ад іх по гля ду ўсё ва кол «ка мя нее». 

У на род най ме ды цы не та кое ўздзе ян-

не за вуць су ро ка мі (уро кі, пры зо ры, 

руск. сглаз).

Пры су стрэ чы з ча ла ве кам, які быў 

вя до мы як зайз дрос ны, злы, імк ну лі ся 

аба вяз ко ва «аба ра ніць» ся бе сла вес-

ным абя рэ гам: «Лі хое во ка, не гля дзі 

на нас!»; «Чор нае во ка, ка рае во ка, 

па мі луй нас!» або ма літ вай. Акра-

мя та го ра і лі ў дум ках акрэс ліць 

ва кол ся бе ко ла і ска заць: «Ва кол 

мя не ко ла, ма ля ва ла яго не я, а 

Ба га ро дзі ца мая». Ці, зноў жа ў 

дум ках уя віць, што зна хо дзіш ся 

по бач з вог ні шчам, якое па він на 

стаць мя жой-сця ной па між ва мі 

і ва шы мі ня доб ра зыч ліў ца мі. Та-

кой сця ной мо жа быць люс тэр ка, 

якое вы ў дум ках тры ма е це ў ру-

ках люст ра ной па верх няй ад ся бе, 

ні бы пус ка ю чы «со неч ных» зай-

чы каў.

У на ро дзе іс на ваў шэ раг ма-

гіч ных дзе ян няў, якія трэ ба бы ло 

вы ка наць пе рад су стрэ чай з та кім ча-

ла ве кам (на дзець бя ліз ну на вы ва рат, 

за вя заць вуз лы на по ясе, узяць з са бой 

аму лет) ці ад ра зу ж пас ля яе (па ка заць 

ку кіш, сплю нуць праз ле вае пля чо) і 

інш.

Час цей за ўсё ад су ро каў па ку ту юць 

лю дзі, якія зна хо дзяц ца ў так зва ным 

пе ра ход ным ста но ві шчы: дзе ці да са-

ра ка во га дня, та му што яны яшчэ не 

ма юць анё ла-ахоў ні ка, ця жар ныя жан-

чы ны і па ра дзі хі, ма ла дыя на вя сел лі. 

Ад ным з абя рэ гаў не маў ля ці ад су ро-

каў слу жы ла тое, што да хры шчэн ня 

ні ко му не рас каз ва лі яго са праўд на га 

імя, а так са ма бы ло за ба ро не на хва-

ліць дзі ця, ка заць, якое яно зда ро вае, 

пры го жае, ру мя нае і г. д., бо лі чы лі, 

што та кі мі дзе ян ня мі мож на ўгня віць 

Ня бес ныя сі лы, і дзі ця за хва рэе. На 

вя сел лі ахоў ваць ня вес ту ад маг чы мых 

су ро каў, на ступ ствы якіх для зда роўя 

яе са мой і асаб лі ва бу ду чых дзя цей 

маг лі быць са мы мі не прад ка заль ны мі, 

па він ны бы лі вя нок і вэ люм.

На род ныя ле ка ры ве да лі шмат спо-

са баў «ля чэн ня» су ро каў. Адзін з та кіх 

спо са баў — за га во ра ная ва да. Ра ні цай 

бра лі «не па ча тую» (г. зн. ні кім не пі-

тую) кры ніч ную або ва дох ры шчан скую 

ва ду, кла лі ў яе тры ву голь чы кі з пе чы, 

па жа да на ад спаль ван ня бя ро за ва га 

па ле на, сы па лі тры драб кі чац вяр го вай 

со лі, чы та лі ма літ ву, за мо ву і аб ці ра-

лі (апырс ква лі) хво ра га, да ва лі піць. 

У фун да мен таль ным ака дэ міч ным то-

ме «За мо вы» (укла даль нік Г. А. Бар-

та шэ віч) се рыі «Бе ла рус кая на род ная 

твор часць» мож на знай сці вось та кую 

на род ную за мо ву: «Гос па ду Бо гу па-

ма лю ся, Пра чыс тай Бо жай ма ці па-

кла ню ся. Пра чыс тая Бо жая ма цер з 

пра сто ла ўста ва ла, ра ба Бо жа га (імя) 

ба лезнь шап та ла. Раб Бо жы (імя) на 

свет на ра дзіў ся, со ней кам асвя ціў ся, 

ме ся цам аб га ра дзіў ся, свя ты мі аба ра-

ніў ся. Як стаў за стол свя тых са джа ці, 

то ад яго ста ла боль ад сту па ці. Стаў 

свя тых мё дам і ві ном час та ва ці, ба-

лезнь па бег ла з ха ты ўця ка ці. Як з та го 

све ту не ўста ва ці, так ра бу (імя) ба-

лезнь не зна ці». Пас ля та кіх дзе ян няў 

хво ра га пра сі лі аб цер ці ся сва ёй (або 

ма ці, сяст ры, жон кі) ніж няй ка шу ляй, 

па до лам спад ні цы, але аба вяз ко ва ле-

вым бо кам.

Ад су ро каў бе раг лі не толь кі лю-

дзей, але і свой скую жы вё лу, больш за 

ўсё ка ро ву — га лоў ную кар мі цель ку. 

«Чу жыя» во чы не па він ны бы лі ба чыць, 

ка лі ка ро ва до іц ца або це ліц ца, каб 

«не знік ла» ма ла ко, не «пры цяг нуць» 

хва ро бы.

З той жа пры чы ны чу жых лю дзей не 

пус ка лі на гра ды пад час па се ву або па-

сад кі: «Чу жое во ка — што хвац кі во раг, 

зайз дрос на, а зайз драсць — што ір жа: 

увесь ура джай по едам есць!» Пе рад 

тым, як па чаць се яць ага род, гас па-

дар ра ні цай, каб ні хто не ба чыў, кі даў 

у ка ло дзеж ад ну-дзве ма не ты: і для 

доб ра га ўра джаю, і каб за сце раг-

чы ся ад дур но га во ка. Яшчэ ад на 

доб рая па ра да: на шы ба бу лі не 

па чы на лі са джаць або се яць ад 

пло та (ага ро джы, мя жы), лепш 

каб «пер шай» бы ла град ка блі-

жэй да ха ты.

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб 

ка ра нях і пры ста са ва нас ці 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».

Не да ступ ная сня жын ка,

Я за ёй — яна да лей,

Ад га лін кі да ялін кі

Ус цяж асне жа ных алей.

Ні у по лі, ні у ле се

За яе ня ма мі лей.

За сня жын каю-га рэ зай

Со чыць баць ка зі ма вей.

Аба грэў бы яе лас кай,

Ды пя шчо таю сва ёй...

Але чую — знік не каз ка,

Як зі мо вы снег вяс ной.

...Той вяс ной між су се-

дзя мі толь кі і гу тар кі 

бы ло: «Воль ка за муж 

ідзе...», «Воль ка за муж 

ідзе...». І ка за лі ж, ві-

даць, за ка го? Ад нак, 

су тык нуў шы ся з ёй са-

мой, прос та грэх бы ло 

не спы таць: «Ну, хто ж 

той шчас лі вы?»

Пра яго та ды рас пыт ва-

лі, му сіць, мно гія, і Воль га 

ад каз ва ла — са шчас лі вай 

усмеш кай, з ах во тай: і як 

за вуць, і ад куль ён ро дам, 

і на коль кі ста рэй шы, і кім 

пра цуе...

Не здзі ві ла яе і пы тан не, 

дзе ма ла дая сям'я бу дзе 

жыць. «У нас, до ма», — ад-

ка за ла спа кой на. — Мес ца ж 

ха пае. Баць кі ў ад ным па коі, 

мы ў дру гім...». — «Але ж 

неш та пла ну е це — бу да ваць 

са бе ці ку піць?» — «Не, ну 

што вы, — ад хрыс ці ла ся 

рап там Во ля, — гэ та сён ня 

так до ра га ды і на вош та? 

Баць кі ж не ка лі па мруць»...

Даў но ад бы ла ся гэ та 

раз мо ва, даў но за пі са лася-

на дру ка ва ла ся і, шчы ра ка-

жу чы, ві даць, за бы ла ся б, 

але...

Кла сік праў ду пі саў: «Нам 

не да но пре ду га дать, как на-

ше сло во от зо вет ся...» Га доў 

праз коль кі ад на з жан чын 

рас ка за ла, як, пра чы таў-

шы гэ ты дыя лог, не на жарт 

спу жа ла ся, бо ра зам з ёй у 

трох па ка ё вай ква тэ ры жы-

лі два амаль да рос лыя ўжо 

сы ны. То-бок, не сён ня, дык 

заўт ра, і не адзін, дык дру гі 

(а то і абод ва...) ажэ няц ца. 

Пры чым ма лаве ра год на, 

што зной дуць жо нак з ква-

тэ ра мі, што пой дуць не ку ды 

ў пры мы ці на пры ват ныя... 

Хут чэй за ўсё пры вя дуць ня-

вест ку ці ня вес так да до му, 

да ся бе (дак лад ней — да 

яе). І ўжо яны, тыя ня вест-

кі, як вось гэ тая дач ка (!), як 

Во леч ка, хоць-не хаць ды бу-

дуць ча каць, што ма ці «не-

ка лі ж па мрэ»...

З гэ тым трэ бы ло неш та 

ра біць. А вось што? Неш та 

куп ляць ці бу да ваць са мой? 

З дву ма еда ка мі ў ха це? На 

яе не вя лі кую зар пла ту? Гэ-

та прос та не рэ аль на, як 

той ка заў! А тым больш у 

Мін ску... Неш та пра даць? 

Не смя шы це мае пан тоф лі! 

Да цяг нуць да пен сіі, а по-

тым з'е хаць да моў, у вёс ку 

да ма мы (дай бог ёй зда-

роўя!), — так са ма не вый-

сце, бо што яны там рас-

пач нуць — удзвюх, мож на 

ска заць, без муж чын і ў ста-

рэнь кай ха це з вы го да мі на 

ву лі цы?

Дум кі кру ці лі ся ў га ла-

ве і так, і вось гэ так. «Мо-

жа, — пы та ла яна са ма ў 

ся бе, — сес ці на ні шчым ні-

цу — па чаць эка но міць на 

ежы, адзен ні, ад па чын ку, 

бен зі не?

І што на гэ тым вый гра-

еш? А што прай гра еш?..

Мо жа, па шу каць са бе ін-

шую ра бо ту — з боль шым 

за роб кам? Але ж па спра-

буй знай дзі яе без сла ву та-

га бла ту... Ды і на груз ка там 

бу дзе, ві даць, не мен шая. Ці 

па цяг не яна, ці спра віц ца, бо 

трэ ба ж дзя цей гля дзець, 

хоць ужо і не ма лень кіх, трэ-

ба дом у па рад ку тры маць і ў 

вы хад ныя — гэ та свя тое — 

ез дзіць у вёс ку (доб ра, што 

ма шы на ёсць) да ста рэ ю чай 

ма мы — там заўж ды ра бо ты 

не ме ра на...»

З усіх ці не сто ра зоў 

пра кру ча ных ва ры ян таў 

больш-менш пры маль ным 

за ста ваў ся хі ба адзін: па-

куль пра цуе і мае зда роўе, 

шу каць за па сны аэ ра дром 

(то-бок жыт ло для ся бе) не 

ў ста лі цы з яе ша лё ны мі цэ-

на мі, на ват не ў пры га ра дзе, 

а як бы на вод шы бе...

Праў ду ка жуць, хто пы-

тае, той не блу дзіць, хто шу-

кае — зной дзе. У пры го жым 

мяс тэч ку (юры дыч на — аг-

ра га рад ку), за дзе вя нос та 

кі ла мет раў ад Мін ска (але 

па доб рай да ро зе) пра да-

ва ла ся трох па ка ёў ка з усі мі 

вы го да мі, з так зва ным еў-

ра пей скім ра мон там і на ват 

част ко ва з мэб ляй у кух ні і 

спаль ні.

Пра сі лі за ўсё пра ўсё, 

вя до ма ж, ня ма ла, але — ці 

пан ці пра паў — жан чы на 

ку пі ла.

Не без та го — ёй прый-

шло ся ўлез ці ў даў гі і ўзяць 

крэ дыт; каб ад да ваць іх ды 

па га шаць, — знай сці пад-

пра цоў ку (і на ват не ад ну). 

Пад штурх нуць да за роб каў 

сы ноў, «сес ці» на рэ жым 

эка но міі...

Але ж спра ва бы ла та го 

вар тая! Карацей, «за па сны 

аэ ра дром» (мес ца, дзе яна 

бу дзе жыць — по тым, ка лі 

«дзе ці» па жэ няц ца, а яна 

вый дзе на пен сію) у сям'і 

з'я віў ся! Больш за тое... за-

пра ца ваў, бо ў тое мяс тэч ка 

(рай скі ку то чак: пад вок на-

мі — рэч ка, на во кал лес) на 

пяць-шэсць цёп лых ме ся-

цаў з ах во тай «зля та юц ца» 

ква та ран ты-ад па чы валь ні кі. 

А на зі му з вёс кі ту ды едзе 

ма ту ля і жы ве — як тая па ні, 

бо ў ха це чыс цень ка, цёп-

лень ка, утуль нень ка, бо «ва-

да га ра чая са сцен кі ця чэ» 

(гэ та яна так ка жа). І ні та бе 

дро вы на сіць ды ў пе чы па-

ліць, ні снег раз гра баць, ні 

аў та лаў ку ча каць на ву лі цы, 

ні ў лаз ню ха дзіць у дру гі ка-

нец вёс кі... «Я ні ко лі так не 

жы ла», — ка жа ма ці да чцэ.

А ня даў на і на огул вы да-

ла: «Каб не гэ та ква тэ ра, — 

ска за ла ёй, — то ча го б мне 

ча каць? Толь кі смер ці. І я б 

ужо да ча ка ла ся... Ця пер 

жа — ня ма ка лі: зі мой ча-

каю ле та, каб па ехаць да-

моў у вёс ку, а ле там ча каю 

зі мы».

...Вось так. І хто ка заў, 

што не трэ ба слу хаць лю-

дзей, не трэ ба за піс ваць іх 

раз мо вы і чы таць?!

Яшчэ і як трэ ба!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

P.S. Не так даў но ў агуль-

ных зна ё мых рас пы та ла, як 

жы ве тая Во леч ка?

І па чу ла, што ў хут кім ча-

се пас ля вя сел ля ў яе на ра-

дзіў ся хлоп чык, што па ра-

да вац ца ўну ку дзед, мож на 

ска заць, не па спеў — па мёр 

(у пяць дзя сят з не вя ліч кім, 

рап тоў на), а вось ба бу ля — 

па куль жы ве, хоць і зло ўжы-

вае, як той ка заў, бо з пер-

шых дзён не ла дзіць з зя цем, 

а ця пер ужо і з дач кой.

ЧА КАН НЕ ЗІ МЫ

Ра дзін наеРа дзін нае

Як ра та вац ца 
ад «бла гіх ва чэй»?


