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Ад ча го абе ра гае 
грам ніч ная свеч ка?

Пы тан не з Ма гі-

лё ва ад на шай 

чы тач кі Ма рыі Ва-

сі леў ны: «15 лю та-

га — свя та Грам ні-

цы. Ба бу ля ву чы-

ла аба вяз ко ва ў 

гэ ты дзень пай сці 

ў храм і на быць 

свеч ку, якую яна 

на зы ва ла «грам ні-

ца». Ад куль пай шла гэ та тра ды цыя?»

Да вай це раз бі рац ца. Грам ніч ная свеч ка спа-
лу чы ла ў са бе сім во лі ку дзвюх гіс то ры ка-куль-
тур ных тра ды цый. Свят ло аб ра да вай свеч кі ачы-
шча ла  пе рад ча ла ве кам шлях, нейт ра лі зоў ва ла 
пе ра шко ды, бы ла той пу ця вод най зор кай, што 
ўказ ва ла не толь кі сцеж кі-да рож кі сён няш ня га 
дня, але і на ўсім жыц цё вым шля ху.

Звы чай на свеч кі-«грам ні цы» лю дзі рых та ва-
лі за га дзя. Тыя, хто тры маў пчол, вы плаў ля лі 
са мыя вя лі кія свеч кі, у ка го іх не бы ло — куп-
ля лі жоў ты воск у кра ме або зна ё мых пча ля-
роў. Бе ла рус кі эт ног раф М. Я. Ні кі фа роў скі 
ад зна чаў, што грам ніч ныя свеч кі бы лі «та ко га 
па ме ру, які да зва ляў бы сха ваць яе на гру дзях 
пад верх няй воп рат кай або ў ру ка ве і та кім 
чы нам ута іць ад чу жых пры сут насць свеч кі». 
Ён жа ад зна чаў, што ты по выя па ме ры бы лі 
на ступ ныя: даў жы ня па він на быць пры клад на 
дзесяць вярш коў (44 см), а таў шчы ня — тры 
чвэр ці вярш ка (ка ля 3,5 см). Та кія па ме ры бы лі 
аб умоў ле ны прак ты кай гас па дар чай дзей нас-
ці і той коль кас цю аб ра да вых сі ту а цый, у якіх 
грам ніч ная свеч ка вы сту па ла клю ча вым ат ры-
бу там: свеч ку-грам ні цу ўклад ва лі ў ру кі цяж-
ка хво ра му ча ла ве ку; «грам ні цай» бла слаў-
ля лі сы на-жа ні ха і дач ку-ня вес ту; «грам ні цу» 
за паль ва лі пад час на ра джэн ня дзі ця ці і г. д. 
Сён ня хі ба толь кі пча ля ры здоль ныя зра біць 
са праўд ную свеч ку-грам ні цу. Час цей за ўсё 
свеч кі куп ля юць у хра мах.

З мо ман ту асвя чэн ня ў хра ме або пра вя дзен ня 
ад па вед на га ры ту а лу до ма той ці ін шы свя точ ны 
ат ры бут пе ра тва раў ся ў сак раль ную рэч. Да лі ку 
сак раль ных ат ры бу таў ад но сі ла ся і грам ніч ная 
свеч ка. На пра ця гу го да яе за хоў ва лі на по ку ці за 
аб ра за мі або ў ку фэр ку, тры ма лі да лей ад чу жых 
ва чэй, каб ні хто не ве даў, дзе яна пры ха ва на, і 
на ват не зда гад ваў ся, што яна ёсць у ха це.

Ста рыя лю дзі ра і лі: «Грам ніч ная свеч ка 

не пад ля гае па зы чан ню, як і агонь, на ват у 

бліз кія да мы сва я коў, род ным асо бам, што 

жы вуць у ін шай сям'і».

Пас ля вяр тан ня з хра ма ў ха це ад бы ваў-
ся аба вяз ко вы аб рад аг ніс та га кры жа ван ня. 
Спа чат ку кры жа па доб на лё гень ка аб паль ва лі 
ва ла сы гас па да ру, по тым жон цы, да лей усім 
ас тат нім чле нам сям'і па ўзрос це, па чар зе. Пас-
ля «вог нен на га асвя чэн ня» да ма чад цаў баць ка 
абы хо дзіў усе ку ты ха ты, гас па дар чыя па бу до-
вы, за вы клю чэн нем лаз ні. Зна кам «вы паль-
ван ня» за ста ва лі ся чор ныя кры жы на бэль ках 
або дзвя рах. У не ка то рых рэ гі ё нах вы кон ва лі 
на ступ нае ры ту аль нае дзе ян не: у хлеў нес лі 

грам ніч ную свеч ку і раз лом ва лі-раз ра за лі 

яе на столь кі час так, коль кі жы вёл там бы ло. 

Лі чы ла ся, што та кое дзе ян не на дзей на ахоў-

вае свой скую жы вё лу ад су ро каў.

Тра ды цыя за ба ра ня ла ў гэ ты дзень ад праў-
ляц ца ў да лё кую да ро гу. На прош ва ец ца пра-
мая ана ло гія з Ка ля да мі, ка лі ў пер шы ве чар 
па жа да на бы ло ўсім ся дзець за ся мей ным ста-
лом. Праз ка рот кі пра ме жак ча су пач нец ца 
Вя лі кі пост, та му лі чы ла ся аба вяз ко вым сем 
ра зоў па ес ці ў гэ ты дзень.

У дзень Грам ніц у хра мах асвя ча лі не толь кі 
свеч кі, але і ва ду. Па сту пе ні знач нас ці грам-
ніч ная ва да лі чы ла ся на ад ным уз роў ні з той, 
якую бра лі на Ва дох ры шча.

Ад нак най больш моц ным абя рэ гам грам-

ніч ную свеч ку лі чы лі ў час лет няй на валь ні-

цы. Тое, што на ра дзі ла ся ад ня бес на га агню, 
тое, што асве ча на цар коў ным аб ра дам, ста на-
ві ла ся свое асаб лі вым га ран там пе ра сця ро гі. 
Свеч ку-грам ні цу ста ві лі на падаконнік пры на-
блі жэн ні на валь ні цы, за паль ва лі яе. Лі чы ла ся, 
што яна ад вя дзе ад ха ты ня бес ны агонь.

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».

На жаль, ка лі ез дзіш па Бе-
ла ру сі, час та чу еш: «А ў нас 
ра ней...» І ка лі лю дзі ўспа мі на-
юць пра ры бал ку, раз на стай-
ныя пры ла ды, спо са бы лоў лі, 
ра зу ме еш: вось яна — стра ча-
ная ра ман ты ка. Ар хеа ла гіч ныя 
зна ход кі свед чаць, што ры бу на 
на шай тэ ры то рыі ла ві лі яшчэ з 
ча соў па леа лі ту. А з ся рэд ніх 
вя коў ста ла раз ві вац ца ры ба-
вод ства. У ста ту це Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га на ват бы лі 
пра пі са ны па ка ран ні за са ма-
воль ную лоў лю.

Пра асаб лі вас ці на цы я наль-
най ры бал кі мож на да ве дац-
ца і з дру ка ва ных кры ніц. Так, 
«Лек січ ны ат лас бе ла рус кіх 
на род ных га во рак» пад ка-
жа, як у роз ных мяс ці нах ры-
ба кі на зы ва лі свае пры ла ды: 
ры ба лоў ная кры га (клом ля, 

клоў ня, ком ля, брэ дзень, бро-

дзень, брад нік, брот, трай нік, 

трай чак, гег ні), вен цер (не рат, 

ня рот, ме рат, но рат, на рот, 

він цір, яцер, вер ша, жак, кош, 

буч, бу ча), кру чок у вуд цы (за-

зу бень, за зу бец, га чок, вуд ка, 

за чэп), жак (вен цер, мя ро жа, 

не рат), аб руч у вен це ры (бруч, 

об руч, каб лук, кам лук, за каб-

лук, каб луч, ка лач, лук, ду га, 

дуж ка), па лат но для ры ба лоў-
ных се так (сець, сет ка, це не та, 

рэдзь, рэзь, рэж).

Па-роз на му на зы ва лі і ры бу. 
Шчу пак (шчу ка, ко жу шок, ко-

жуш ка), мян туз (мін туз, мень, 

мі нёк, мяк, ка ле ка, вя гал), ёрш 
(ерш, яж гур, ядж гур, сап лі вец, 

слюнь ка, слюнь цяй, смор кач), 

уюн (ві юн, ва юн, ві люн, юн, 

піс кун, піс кур, сліж, слі жык, 

кроўж), ву гор (ву гар, ву го рыя, 

бу гор, ван гор, вэн гор, даў гар).

Шчу па ка, які ідзе на не раст 
у са ка ві ку, маг лі зваць мар цоў-

кай, у кра са ві ку — апра лёў кай. 

Ка ла са ві ком зва лі ля шча, які 
не рас туе ў час ка ла са ван ня 
жы та.

— У мо ве за фік са ва на мно га. 
Ву чо ны мі пра во дзі лі ся да сле-
да ван ні, звя за ныя з ры ба лоў-
ствам, дру ка ва лі ся спе цы яль-
ныя пад бор кі слоў. На прык лад, 
з эт на гра фіч ных і лек січ ных 
вы дан няў мож на да ве дац ца, 
якія пры ла ды вы ка рыс тоў ва-
лі на Бе ла ру сі, — рас каз вае 
Ве ра ні ка КУР ЦО ВА, за гад-

чык ад дзе ла дыя лек та ло гіі 

і лінг ва ге аг ра фіі Ін сты ту та 

мо ва знаў ства імя Яку ба Ко-

ла са Цэнт ра да сле да ван няў 

бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і 

лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі. — 
Лю дзі, якія спа кон ве ку жы лі 
ка ля ра кі, яшчэ і сён ня мо гуць 
ба га та рас ка заць. Яны ве да-
юць, дзе, што і ў які час трэ ба 
ста віць, як пра бі ваць па лон ку 
(час та на зы ва юць яе пель каю). 
На прык лад, мы ез дзі лі ў Верх-
ня дзвін скі ра ён. Там ве лі чэз нае 
Асвей скае во зе ра, ба га тае на 
ры бу. У гэтых мясцінах бы лі 
вя лі кія ры ба ла вец кія ар це лі, 
і не толь кі муж чы ны зай ма лі ся 
ры ба лоў ствам. 

Мы бы лі ў вёс цы, што на зы-
ва ец ца Вя лі кае Ся ло, за піс ва лі 
жан чы ну, якая са ма ха дзі ла і 
ла ві ла ры бу. Яна расказвала 
так за хап ляль на, на столь кі ве-
да ла ры ба ла вец кую спра ву, 
што мы дзі ву да ва лі ся.  

А ка лі су ну лі ся ў ін шую ха ту 
і ха це лі спы таць муж чы ну зноў 
жа пра мяс цо выя тра ды цыі ў 
ры ба лоў най спра ве, то ні чо га 
не па чу лі: наш моў ца та кой ін-

фар ма цы яй не ва ло даў. Зра-
зу ме ла, ча ла век, які ха дзіў 
улет ку са бе па ру ры бін зла-
віць, мно га не рас ка жа. Ве ды 
ж пра фе сій ных ры ба коў ку ды 
шы рэй шыя.

— Але, на пэў на, сён ня ву-

чо ным не так прос та ад шу-

каць та кіх?

— На жаль, тра ды цый ныя 
ра мёст вы ады хо дзяць, і раз-
на стай най ін фар ма цыі ўжо не 
атры ма еш. Ды фе рэн цы я цыя 
па за ня тках бы ла на ту раль на 
аб умоў ле ная. Так, хлеб і буль-
бу вы рошч ва лі ўсе, ці кож ная 
жан чы на пра ла, а вось ва лён кі 
мог біць адзін ча ла век. Не ўсе 
бы лі цес ля ра мі. Каб па ста віць 
ха ту, па трэб ны во пыт і ўмен не, 
та му ру бі лі яе толь кі асоб ныя 
лю дзі. І гэ та вя лі кае шчас це, 
ка лі ўда ец ца на тра піць на май-
строў, якія са мі зай ма лі ся пэў-
ны мі ра мёст ва мі.

Доў гія га ды ву чо ны мі збі-
ра лі ся спе цы яль ныя гру пы 
лек сі кі. На прык лад, у 60-я 
пра во дзі лі ся экс пе ды цыі пад 
кі раў ніц твам Мі кі ты Талс то га 
на Па лес се. Та ды бы ла са-
бра на ба га тая ін фар ма цыя па 
роз ных лек сі ка-тэ ма тыч ных 
гру пах па лес кай рэ гі я наль-
най лек сі кі. Гэ та наз вы ха ты 
і ін шых гас па дар чых па бу доў, 
пча ляр ства, ткац тва, адзен ня 
і абут ку і ін шыя тэ ма тыч ныя 
сло ва збо ры. 

Доб ра апі са на ў слоў ні ках, 
па ка за на на кар тах тое, што 
звя за на з зем ля роб ствам, 
тра ды цый ным хар ча ван нем. 
За раз мы рых ту ем ад мет ны 
слоў нік, які бу дзе на зы вац ца 
«Плы та гон ства». Ра ней гэ та 
бы ло на ту раль най спра вай — 
га няць плы ты: Бе ла русь уся ў 
рэ ках і азё рах. Асаб лі ва шы ро-
ка плыт ніц тва бы ло раз ві та ў 
дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя: 
раз ві ваў ся ган даль з За ха дам, 
і плы та гон ства для мно гіх ста-
ла да дат ко вым спосабам за-
робку. 

Вя лі кая коль касць лю дзей 
зай ма ла ся гэ тым у ба сей нах 
Дняп ра, Нё ма на, За ход няй 
Дзві ны, Пры пя ці, най перш 
там, дзе бы лі вя лі кія сплаў ныя 
рэ кі. Да сло ва ска заць, плы ты 
га ня лі і па ма лых рэ ках, але 
га лоў ным мес цам, дзе звяз-
ва лі ся п лы ты ў ка ра ван, бы лі, 

на ту раль на, толь кі вя лі кія рэ кі. 
Мы па спра ба ва лі са браць усё, 
што бы ло звя за на з плы та гон-
ствам і ад люст ра ва на ў роз ных 
на ву ко вых ці ін фар ма цый ных 
кры ні цах. Га няць плы ты — гэ-
та ж не прос та звя заць не каль-
кі дрэў ра зам. Іс на ва ла мно га 
да дат ко вых апе ра цый.

— Ці вар та скі ра ваць края-

знаў цаў і гра мад скія ар га ні-

за цыі, якія ла дзяць эт на гра-

фіч ныя экс пе ды цыі па Бе-

ла ру сі, ад на ча со ва збі раць 

і «моў ную спад чы ну», ці ка-

віц ца асаб лі вас ця мі га во рак 

у пэў ных рэ гі ё нах?

— Гэ та доб ра, што ёсць ко ла 
ма ла дых лю дзей, якія ці ка вяц-
ца не толь кі ад мет ны мі па дзея-
мі, да та мі, лё са мі кан крэт ных 
асоб ці, на прык лад, «па лю-
юць» на пес ні. Яны ра зу ме юць 
каш тоў насць вус най гіс то рыі. 
І чым больш бу дзе за пі са на, 
тым боль шая ім хва ла. Мы за-
ха ва ем для на шчад каў не ве ра-
год ней шае ба гац це. Змо жам 
па чуць жы вое сло ва, да ве дац-
ца, як склад ваў ся тра ды цый ны 
по быт, як прод кі па зна ва лі і ба-
чы лі свет. 

У час та кіх па да рож жаў 
мож на су стрэц ца з уні каль-
ны мі асо ба мі. Але трэ ба яшчэ 
ўмець вес ці раз мо ву так, каб 
ад шу каць пэў ную ін фар ма цыю. 
І доб ра бы ло б, каб пе рад экс-
пе ды цы яй па тры маць у ру ках 
апы таль ні кі, вы зна чыць мэ ты, 
дзе ля якіх ча ла век вы праў ля-
ец ца ў та кое па да рож жа. На-
прык лад, мож на ары ен та вац ца 
на ма тэ ры я лы Лек січ на га ат ла-
са і спра ба ваць па пра ца ваць 
з ты мі ж тэ ма мі, па глы біц ца ў 
іх. У вы ні ку ча ла век, які ці ка-
віц ца род ным кра ем, змо жа 
са браць са праў ды каш тоў ны 
ма тэ ры ял. 

У нас яшчэ мож на па чуць 
тра ды цый ную га вор ку, цал кам 
на ту раль ную, аб ліч ча якой на 
фа не тыч ным і гра ма тыч ным 
уз роў нях ма ла ад роз ні ва ец ца 
ад яе ста ну на па чат ку ХХ ста-
год дзя. У мно гіх еў ра пей скіх 
кра і нах та ко га ўжо ня ма. Ра-
дуе, ка лі ў ін тэр нэ це вы стаў ля-
юць па доб ныя гу ка выя за пі сы, 
мо ладзь за хап ля ец ца га вор-
ка мі. І важ на гэ тую іні цы я ты ву 
ві таць.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Слоў ні цаСлоў ні ца

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ РЫ БАЛ КІ

На пэў на, у кож на га з дзя цін ства за ста юц ца свае ўспа мі ны 

пра ры бал ку. Хто ся дзеў з ву дай, хто ста віў на ноч паст кі, а 

хто су пра ва джаў да рос лых, ка лі яны боў там за га ня лі ры бу 

ў сет ку. Мой баць ка ла віў ры бу ру ка мі — вы цяг ваў з-пад 

кар чоў, ка рэн ня дрэў. На яго «май стар-кла сы» збі ра ла ся 

ўся дзят ва. Ма лень кія па моч ні кі бег лі па бе ра зе з вя дзер-

цам і ча ка лі, па куль ім вы кі нуць чар го вую злоў ле ную рыб-

ку. А баць ка ішоў па ра цэ: ён заў сё ды абу ваў стап та ныя 

ча ра ві кі, каб не па ра ніць но гі, ды на дзя ваў воп рат ку, якой 

не шка да. Ма лыя гля дзе лі, як ён му ціў ва ду, за па мі на лі, 

у якіх мес цах мо жа ста яць зда бы ча, да вед ва лі ся пра тое, 

якая ра ней тут ва дзі ла ся ры ба... Сён ня на на шай ра цэ 

дзят ва ўжо не ры ба чыць, бе ра гі за рас лі так, што ўздоўж 

ра кі ўжо не па бе га еш, ды на огул цяж ка знай сці мес ца, дзе 

мож на па ды сці да ва ды. Мо жа, та му сён ня мне так цяж ка 

на ле та за ва біць сва іх дзя цей на вёс ку...

КАРАНІ

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


