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С О Л Ь Т А Б Е У В О Ч Ы ! 
Забабоны i прымх! нашых продкау 

Чаму нявесце лепш не абуваць на вяселле басаножю, чаму нельга чытаць за абе-
дам, навошта дзяцей купаць у малацэ i у niBe if нарэшце, у чым вЫаваты той самы 
чорны кот? Пра гэта i многае iHLuae распавядае гродзенсю фалькларыст Руслан 
Казлоусю. 

РУСЛАН КАЗЛОУСК1 

Зуб - у падпечак 

3 маленства дзяцей вучыл1 не пады-
маць на дарозе i асабл1ва на роста-
нях любыя прадметы, во на ix магла 
быць псута. Л юдз1 верыл1 у юнаванне 
шматлшх ведзьмау i чарауыкоу, яюя 
Mami на прадметы зводзщь хваробы, 
беды i Ышую пошасць. Хто таю прад-
мет падыме, будзе з iM мець цялесны 
кантакт ц1 6apaHi Бог, прынясе даха-
ты, атрымае сабе усё зло i гора з яго. 

На вёскаху Гродзенсюм раёне дзе-
цям забараняюць пляваць на гарачы 
прыпечак (iM жа весела глядзець, 
як шыгпць i выпарваецца втьгаць). 
Старыя 6абул1 папярэджваюць: «Не 
pa6iu,e так - вусны папрышчацца». 
Малыя i не разумеюць, чаму так. Бог 
агнюЖыжальадпомсцщьза непава гу 
да полымя! 

У дзщяц1 выпадзе малочны зуб -
трэба юнуць у падпечак. Паводле 
народных уяуленняу, л1чылася, што 
такое дзеянне забяспечыць ма-
лечы на будучыню здаровыя зубы. 
TaKi забабон - водгук ахвярапры-
нашэння духу хаты. Меркавалася, 
што з патубаковым1 icTOTaMi можна 
дамов1цца: даеш iM нешта каштоунае 
матэрыяльнае - атрымл1ваеш нема-
тэрыяльнае, духоунае, энергетычнае. 

Паводле вельм1 старажытных на-
родных уяуленняу, першае купанне 
немауляц1 абавязкова пав1нна было 
быць рытуальным. Дзяучынку купал i у 
малацэ, каб была белатварай i прыго-
жай, хлопчыка - у n i B e , каб быу дужы 
i моцны ( n i B a у народнай традыцьм 
не мела «алкагольнага сэнсу» i у 
старадаун!я часы простым людам 
ужывалася вельм! умерана i разумна). 

Чорны кот 
I сёння, яку старажытнасц1 мнопя 

людз1 баяцца чорнага ката, яKi 
упоперак . пераходз1ць дарогу, i 
па перанятай ад дзядуль i бабуль 
парадзе мяняюць намрунак руху i 
плююць праз левае плячо тройчы, 
гэтазначыцьудэмана-спакушальн!ка, 
я Ki мае магчымасць арган1заваць 
адмоуныя абстав!ны жыцця, сутык-

нуцьздрэнным! людзьм!. Меркавала-
ся, што чорны кот можа пераносщь 
цёмных сутнасцей. Ажно быццам 
ведзьмы пераувасаблял1ся у чорных 
кошак i так нябачна M a m i вандраваць 
па вул1цах старога Гродна... 

Пасядз1м на дарожку 
Прымх! i забабоны суправаджал1 

нашых продкау усюды: дома, на 
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вулщы, на вяселл1 пахаваньп i у Ышых 
жыццёвых атуацыях. Выпрауляецца 
хтосьц1 з x a T H i x у дальнюю дарогу 
- абавязкова павЫен npbicecui на 
хвтначку памаучаць. I сённяшыя 
гродзенцы нават не ведаюць, што, 
паводле старадауых павер'яу, гэта 
дамавк (у народнай традыцьм добры 
дух хаты) павЫен нашаптаць ц1хенька 
на вушка парады у дарогу гаспадару. 
А пачуць ix можна толью у маучаны i 
засяроджанасцг Нават кал1 i не чут-
на слоу, то падарожны усё роуна ix 
успрыме на падсвядомым узроуы i 
будзе выконваць - i, як вынк, нада-
рыцца поспех i будзе плён у працы... 

Ui баяцца трынаццащ? 

У б е л а р у с к а й нацыяналь-
най традыцьм, у адрозненне ад 
заходнееурапейскай, л1ч6а трынац-
цаць не мае адмоунага значэння. I 
звязана гэта са святам Калядамг Па-
водле дахрысц1янсюхсветауяуленняу, 
на рытуальны калядны стол павЫна 
была ставщца любая няцотная коль-
касць страу ад rmui i больш. Чым 
багацейшы чалавек, тым большая 
колькасць. 3 прыходам хрысц1янства 
на стол стал1 падавацца дванаццаць 
страу па колькасц1 апосталау Хрыста. 
Але у Беларуа у вынку накладання 
дзвюх традыцый, дахрысц1янскай i 
хрысц1янскай, ужо з XIX стагоддзя 
набыло распаусюд на святочны стол 

тады не вернецца у хату ui з iM зда-
рыцца нешта благое. 

Паглядз1 у люстэрка 

Кожны беларус ведае, што, кал! 
нешта забыуся i вярнууся па гэта да-
хаты, абавязкова трэба паглядзецца у 
люстэрка, заз1рнуць у адно з вокнау 
у шшасвет. Паводле м!стычных 
уяуленняу, у iM можна убачыць 
патубаковых icTOTay, яюя ужо тады 
не здолеюць нашкодзщь. У той жа 
час «святое» правша занавешваць 
люстра, кал1 у хаце нябожчык ui 
спрауляюцца памЫю па памерлым. 
Нябачная душа блытае да сарака 
дзён пасля CMepui гэты свет з «тым» 
светамулюстэрку, i можа прывязац-
ца да люстра i не адшукаць свайго 
сапрауднага шляху. Акрамя таго, 
меркавалася, што быццам падчас 
пахавальных i пам!нальных рытуалау 
праз люстры адчыняюцца уваходы у 
патубаковы свет, адкуль са свету па-
мерлых могуць патрапщь адмоуная 
энерг1я u,i цёмныя cyTHacui. 

Таксама забаранялася вынос!ць 
смецце з хаты пасля заходу сонца, 
бо у начны час валадарыць нячы-
стая с!ла, i «счытаную» са смецця 
!нфармацыю можа выкарыстаць 
супраць гаспадароу, i нанеси,! шмат 
шкоды, нават прынесц! смерць хво-
раму i слабому чалавеку. 

Акаб несурочыл1, рэкамендавала-
ся не глядзецьадмоунаму чалавеку у 
твар,асабл!вау вочы, !удумкахтрой-
чы паутарыць: «Соль табе у вочы!» 
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ставщь трынаццаць страу: Хрыстос i 
дванаццаць апосталау. Таму у M H o r i x 
мясцовасцях Беларус! л!чба трынац-
цаць не мае адмоунага значэння. 

Не перадавай цераз 
парог 

Гродзенцы заусёды асцерагалюя 
перадаваць прадметы, рэчы цераз 
парог, бо ён быу мяжой у патуба-
ковае, i таюм чынам можна было 
накл1каць бяду з Ышасвету. Нельга 
было прыб1раць хату, кал1 нехта з 
6лi3K ix тольк1 нак1равауся у дальнюю 
дарогу i яшчэ не апынууся на месцы 
прызначэння, i асабл1ва нельга вы-
мятаць за парог смецце, бо чалавек 
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Не зашый сваю памяць! 

Здауна маленьмх дзяцей нашыя 
продю засцерагал1 ад адмоуных 
наступствау пэуных дзеянняу. Так, 
кал! зашываеш на сабе ц\ дзщяц1 (уво-
гуле чалавеку) вопратку, абавязкова 
трэба у рот узяць ытку альбо ткаыну 
i прыкус1ць на час шытва. «Каб не 
зашыць сваю памяць (розум)!» На-
ват не ведаючы законау народнай 
Marii, старэйшыя людз1 дзейычал1 у 
адпаведнасц1з1м1,6оадз1нзасноуных 
мапчных законау фармулюецца як 
«падобнае выклкае падобнае». За-
баранялася таксама чытаць падчас 
ужывання ежы, «бо л1тары з'яа» i 
у вын1ку будзеш кепска чытаць, не 
успрымаць Ыфармацыю. 

Халява, прыйдзМ 

Асобны пластзабабонау i прымхау 
належыць студэнцтву. Паводле 
рэл1пйнайлопю,студэнты-хрысц1яне 
павшны у час cecii малщца да 
Бога i звяртацца менав1та да яго 
ц\ святых з просьбам! аб поспеху 
на залках i экзаменах. Напрыклад, 
паводле праваслаунай традыцьм, 
раайсюя студэнты могуць звярнуц-
ца з мал1твай да вядомага кнпжнка 
Сярэднявечча святога Серия Рада-
нежскага, ш абавязкова дапаможа. 
У беларусюх студэнтау ёсць свае 
заступн1к1 на нябёсах - святыя 
кн!жн1к1 i асветн1к1 зямл1 беларускай 
Kipbma T y p a y c K i i Еуфраання По-
лацкая. Але у студэнцюх асяродках 
icHye вялкае мноства забабонау, як 
«на халяву», ui проста лягчэй, здаць 
сесю. Некаторыя студэнты не стры-
гуць валасы у перыяд cecii, бо «у ix 
уся ала». 1ншыя перад экзаменам не 
мыюць галавы, «каб не змыць веды». 
Гродзенсмя студэнты «рэкамен-
дуюць» хадз1ць дзеля шанцавання 
на здачы у адной i той жа кашул1 ui 
сукенцы, у зал!коук1 укладаць абразы 
святых, а таксама заклкаць «халяву» 
з адчыненых вокнау жытла! «Лав!ся, 
халява, вялкая i маленькая!» У такой 
замоунай формуле легка прасочва-
ецца аналопя з беларускай i рускай 
народным! казкам! «Воук i люа», у 
якой воук, усунуушы з!мой хвост у 
пролубку, прамауляу: «Лавюя, рыбка, 
вял!кая i маленькая!» 
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Сучасны, нетрадыцыйны (не з 
авой м!нуушчыны) пласт прымхау 
характэрны i шлюбаванню. Сёлета 
не рэкамендуецца маладой абуваць 
на шлюбаванне басаножк!, накш 
«праз Hor i шчасце выцяча». Чым 
больш паветраных балон!кау будзе 
на машыне жан1ха i нявесты, кал! 
разам будуць ехаць з вянчання, тым 
больш будзе дзяцей. А цешчы ращца 
апрануць суцэльную сукенку, а не 
гарытур з двух элементау, бо !накш 
шлюб распадзецца на дзве асобныя 
паловы. У старадауыя часы маладым 
на вяселл! забаранялася ужываць 
сп1ртныя Hanoi, можна было толью 
«прыгубляць», каб у сям1 не было 
п'янства.Традыцыйна нявеста нкому 
не пав!нна аддаваць букет жаыха, 
падчас застолля ён павЫен стаяць пе-
рад маладой, пасля кветю заб!рал!ся 
са стала у спальню. Сёння маладая 
к\дае букет дружкам, i, каторая 
злов1ць, тая i выйдзе замуж першай. 

У беларусау спрадвеку !снавала 
шмат забабонау, шчыльна злучаных 
з культам дзядоу-продкау. Гэта не 
тольк! восеньскае свята Вял^я Дзяды 
(2 л!стапада), кал! сям'я зб!ралася за 
святочным сталом, да якога запра-
шала душы памерлых. 1снуе мноства 
!ншых прымхау i забабонау, як1я да 
сёлета па-за хрысц1янскай трады-
цыяй !снуюць на Гродзеншчыне. Так, 
щучы наведаць маплу сваяка, трэба 
узяць для яго пачастунк!: нейкую ежу, 
дзщяц! - цукерку, даросламу муж-
чыне - нал1ць чарку, пакласц! лусту 
хлеба i iHLu. Меркавалася, што ня-
бачныя нябожчыю с!лкуюцца naxaMi 
ад прынесенай смакаты i, задаволе-
ныя, будуць з таго свету дапамагаць 
жывым у справах. Таму невыпадкова 
сучасныя беларусы у адпаведнасц! 
са старажытным! дахрысшянсюм! 
уяуленням! нясуць на мог!лк! нетолью 
3Hi4Ki i кветк!, але i ежу, Hanoi, рэчы. 
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Каб шчасце не выцекла Пачастунк1 продкам 
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Шчасце i удача 

У апошыя дзесяц1годдз1 увайшло у 
моду нас1ць у кашальку «шчаствую» 
грашовую купюру з адмысловым 
нумарам. Наведвальыю казЫо апра-
наюць «шчаствы» гарытур i щуць 
абавязкова да «шчаствага» стала, 
на працягу гульнёвага часу (бывае, 
цэлай ночы) неглядзяццаулюстэрка, 
6о «удача уцячэ». 

Але мнопя беларусюя забабоны, 
яюя бытуюць да сённяшняга часу, ма-
юць вельм1 старажытныя караы i шмат 
агульнага з м1фалопяй Ышых народау. 
Фалькларыст!. Круксцвярджае:«Кал1 
людз1 засяляюцца у новую хату, пер-
шым трэба запусыдщь чорнага ката... 
Новае, асабл|'ва новая пабудова, 
заусёды патрабавала ахвяры - гэта 
вельм1 дауняя традыцыя з еппецкай, 
юдэйскай этнакультур. Таму старыя 
людз1 баялюя пераходзщь у новую 
хату. Бо разумел!: гэтай ахвярай 
будуць яны. Запускал! першай котку. 
Няхай дамав1кзаб1раеяе. Алечорная 
котка (не якая-небудзь, а менав1та 
чорная!) заусёды знойдзе паразу-
меньне з тым1 cmaMi. Котка застава-
ласяжывая, i дзяды пераходзьжухату. 
Усё мудра, гармаычна й прыстойна». 

Як i у MHor ix народау свету, сустра-
каць Новы год спрадвеку у Беларуси 
л'нылася, трэба весела, у атачэны 
добрых людзей i з багатым сталом. 
Уваходзячы у новы перыяд жыцця, 
усё кепскае пакщал1 у мЫулым, а усё 
добрае брал1 у будучыню. 

3 наступлением новага году звя-
заны шматгпюя народныя прыкметы. 
Напрыклад, кал1 у навагоднюю ноч 

неба чыстае i зорнае, то да багатага 
у раджа ю грыбоу i ягад у лесе. 3 гэ-
тай нагоды беларусы Гродзеншчыны 
казалг «На Новы год ясна - у гумне 
будзе цясна». Варажыл1 на замужжа. 
Дзяучына inma да суседзяу i крала 
ахапку дровау, дома л1чыла ix: да пары 
(цотная колькасць) - выйдзе у гэтым 
годзе замуж, не да пары (няцотная) 
- не выйдзе. 

Дэмакмчныя i c T O T b i 

Хрысщянская царква заусёды 
адмоуна ставтася да забабонау i 
прымхау, мнопя зяюхтрадыцыйназвя-
заны з верай у дахрысц1янск'|х багоу, 
духау прыроды, поля, лесу, сядз1бы. 
У хрысц1янстве яны з'яуляюцца 
дэман1чным1 icTOTaMi. Сувязь з iMi 
небяспечная для чалавека, нават 
кароткачасовыя сустрэчы могуць 
мець крайне негатыуныя наступствы, 
напрыклад з русалкамг Дарэчы, у 
беларуск1м фальклоры русалка не 
мае рыбнага хваста, а мае абл1чча 
дзяучыны з pycbiMi распушчаным1 
валасам1 i блак1тным1 вачамг Русалкам! 
станав1л1ся душы самазабойцау, 
тапельцау i памерлых няхрышчаных 
дзяцей. Так, у Воранаусмм раёне 
ля вёсю Канвел1шк1 ёсць «русалчын 
мост». Ля яго трапчна заг1нула за 
апошшя дзесяц1годдз1 мноства 
людзей, i усе - мужчыны. Мясцовыя 
людз1 кажуць, што мужым тап1л1ся 
без прычыны у вельм1 плытк1м месцы, 
«проста у лужыне», а жанчыны - не, 
нават калi некаторыя у дрэнным 
стане ажно падал1 у рэчку. Паводле 
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народнага падання, у старадауыя 
часы тут скончыла жыццё самагуб-
ствам маладая дзяучына, падману-
тая мясцовым панам, як1 абяцау з 
ёй ажанщца, але слова не стрымау. 
Пасля C M e p u i дзяучына стала злою 
русалкай i помсц1цьсупрацьлегламу 
полу. 3 таго часу i пнуць менав1та 
мужчыны ля «русалчынага моста». 
Мясцовыя жыхары шчыра вераць, што 
«мужыкоу 3a6ipae русалка». 

3 прыходам хрысц1янства больш за 
тысячу гадоу таму назад на беларусюх 
земляхсяродпростагалюдуукультур-
найпрасторыпаступоваусталявалася 
своеасабл1вае двухвер'е: з аднаго 
боку, чалавек наведвау царкву, 
адзначау хрысц1янсюя святы, а з 
другога боку, верыу у 1снаванне 
дамав1ка, лесуна, вадзяыка, русалак, 
прытрымл1вауся MHorix старажытных, 
яшчэздахрысц1янск1хчасоу, звычаяу 
i абрадау, не бачачы у гэтым ычога 
дрэннага. Як i у даун1ну, навакольны 
свет уяуляуся як нешта цэлае i жы-
вое, дзе усё узаемазалежыць адно 
ад аднаго, i з iM трэба суюнаваць 
у rapMOHii . Даследчыца фальклору 
доктар фталапчных навук Таццяна 
ВалодзЫа сцвярджае: «Хрысц1янск1я 
прынцыпы i народныя правды 
н1кол1 не супярэчыл! адз1н аднаму. 
Вясковая бабуля i сёння абсалютна 
шчыра пакладзе хлебца дамав1чку i 
пойдзе у царкву. U,i на Вял1кдзень, 
падзял1ушы асвечанае яечка пам1ж 
CBaiMi родным1, пак1не кавалачак 
хатняму духу. 3yciM не таму, што 
бабуля уяуляе сябе язычнщай ня-
веруючай». 

Шматл'1к1я народныя забабоны i 
npbiMxi у MHoriM служыл1 1мкненню 
абаран1ць сябе\бл1зк\хад негатыуных 
абстав'!н жыцця, ад страты здароуя, 
ад дэман'1чных ICTOT З патубаковага 
свету а пэуныя маг1чныя дзеянн1 
закл1каць спор у працы, поспех у 
вядзенн1 гаспадарк1, шанцаванню / 
каханню. I у нашы дн\ мнопя вераць у 
патубаковы свет; у анёлау \дэманау, 
у разнастайныя прыкметы, жывуць 
са шчырай верай у лепшую буду-
чыню, добры лес, са спадзяваннем 
на сапрауднае узаемнае каханне 
/ любоу, на звычайнае чалавечае 
шчасце. ш 
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