
Род і народ  

 

Радаўніца 
 

На Радаўніцу мы на могілкі пайшлі, 

Свянцонага з сабой астаткі ўзяўшы, 

Як гэта з давен-даўна на нашае зямлі 

Дзяды і прадзеды рабілі нашы…” 

Янка КУПАЛА (паэма “Яна і я”) 

 

На дзявяты дзень пасля Вялікадня хрысціяне сустракаюць Радаўніцу – 

свята ўшанавання памерлых. Вернікі прыходзяць на прыведзеныя ў парадак 

напярэдадні магілы родных і блізкіх, каб падзяліцца радаснай весткай аб 

уваскрослым Ісусе. Спрадвеку склаліся адметныя рысы і асаблівасці гэтага 

дня, пра які прымаўка кажа наступнае: “На Радаўніцу да абеду пашуць, у 

абед плачуць, а пасля абеду скачуць”. Гаспадыні рыхтавалі спецыяльныя 

рытуальныя стравы, з якімі потым усѐй сям’ѐй ішлі на могілкі.  

Але няправільна думаць, што на Беларусі продкаў ушаноўвалі толькі на 

Радаўніцу. Напрыклад, на Палессі і ў паўднѐвых раѐнах Мінскай вобласці 

могілкі адведвалі ў чацвер пасля Вялікадня. Гэты дзень называецца Пасхай 

мѐртвых або Наўскім вялікаднем. Пасля ўвядзення афіцыйнага дня памінання 

продкаў звычай застаўся, але цяпер у чацвер наводзяць парадак на могілках, а 

памінаюць у аўторак пасля паніхіды ў храме. А ў Лельчыцкім раѐне 

Гомельшчыны ў “чысты” чацвер “пераапраналі” аброчныя цудадзейныя 

крыжы, да якіх людзі ідуць з аброкам (хусткі, булкі, яйкі і інш.). У некаторых 

мясцовасцях існуе звычай прыносіць на магілы рушнікі, цюль, стужачкі, якія 

прывязваюць на агароджу або на крыжы. Такая ідэя абумоўлена традыцыяй 

спраўляць да Вялікадня абноўку, якую першы раз апраналі на свята, маўляў, 

новае неабходна і памерлым, таму хоць стужачку трэба занесці. Недзе на 

магілы сыпалі зерне, каб яго клявалі птушачкі, у вобразе якіх нібы вяртаюцца 

ў святы дзень на зямлю нябожчыкі. 

Кожны народ, кожная краіна па-свойму ўнікальныя. Беларусь не 

выключэнне. Сярод іншых адметнасцей мы маем не толькі помнікі спаленым 

у гады вайны вѐскам, але і помнік затопленым або зніклым іншым чынам у 

мірны час. Чаму я пра гэта раптам згадала? А можа і не раптам. На дне 

Вілейскага вадасховішча засталіся не толькі рэшткі знесеных вѐсак і 

паселішчаў, але і шматлікія месцы пахаванняў. Дзевяць вѐсак Вілейскага 

раѐна зніклі пад вадой. Нашчадкі былых жыхароў кажуць, што зімой з-пад 

лѐду вадасховішча даносяцца гукі званоў. Ці не гэтыя званы клічуць 

колішніх вымушаных перасяленцаў і іх дзяцей, збіраюць штогод тых, чыя 

памяць вяртае іх на малую радзіму да камянѐў-помнікаў. Такі помнік 



спачатку паставілі былыя жыхары Рыбчына, затым далучыліся вяскоўцы 

іншых мясцін. Вілейскія энтузіясты ўзвялі сапраўдны мемарыял “Памяці 

былых вѐсак”: абрысы вясковай хаты, трынаццаць камянѐў, што 

сімвалізуюць трынаццаць сельсаветаў, дзве сотні зніклых па розных 

прычынах паселішчаў. Найбольш народу тут збіраецца на Сѐмуху, каб 

памянуць і каб помніць. І гэта дае падставу ганарыцца сваім народам, што не 

выракаецца мінуўшчыны, і чыя душа вечная, як Ісус. 

 

Зграбны пастух на 

фотакартачцы – мой 

дзядуля Антось. 

Здымак зроблены 

недзе ў сярэдзіне 60-

х гадоў мінулага 

стагоддзя на беразе 

Вяллі каля вѐскі 

Слабада, што на 

Вілейшчыне. Вѐскі 

больш няма, як няма 

дзядулі, пахаванага ў Маладзечне. На тым месцы, дзе пасуцца кароўкі, зараз 

штучнае Вілейскае мора. Пад яго хвалямі, недзе ў глыбіні, рэшткі гісторыі 

краю, былыя палі і заліўныя лугі, падмуркі хат і сядзіб, мясціны, намоленыя 

за стагоддзі. Недзе глыбока на дне былыя магілы Антосевых бацькоў – 

Дзмітрыя і Хрысціны…  

У хрысціянстве непавага да бацькоў - вялікі грэх. У такім разе і непавагу 

да культуры і традыцый прашчураў можна назваць грахом нацыі. Але, 

дзякаваць Богу, ѐсць людзі, якія знаходзяць магчымасць для захавання 

памяці, для пакаяння. Помнік зніклым вѐскам – тое месца, куды прыходзяць 

памаліцца, прынесці кветкі і згадаць сваіх продкаў. Каб не стаць духоўнымі 

калекамі, манкуртамі без роду-племені. 

Ала КЛЕМЯНОК. 


