
Уба чыў і па ду маў: 

мне зда ец ца —

Зу сім не для рэ кла мы 

гэ та мес ца!

А по тым зра зу меў: 

ад па вя дае —

Рэ кла ма ча сам 

і та кой бы вае.

Бы вае, брат ка, усё на гэ тым 

све це —

На пі шуць, як той ка жа, 

з ду ба вец це...

Але ж на тое й га ла ва да ец ца,

Каб рас па знаць, што ёсць, а што — зда ец ца.

(Каб не па крыў дзіць лю дзей, якія ства ра лі гэ ту афі шу, мы сха-

ва лі на здым ку наз ву рэ клам на га агенц тва. Але ж афі ша ві сіць, 

і лю дзі яе чы та юць...)
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Ча му вя сель ны ка ра вай 
не бя руць го лы мі ру ка мі?

«Ня даў на бы лі на вя сел лі ў рэ ста ра не. Ка лі 

па ча лі дзя ліць ка ра вай, ад на з дзяў чат пры-

нес ла па чак сур вэ так і па пя рэ дзі ла, каб ка ра-

вай не бра лі го лы мі ру ка мі. А дзве ба бу лі ад-

мо ві лі ся ад сур вэ так, але па кла лі на свае ру кі 

не вя ліч кія хус цін кі, імі па ціс ну лі ру кі жа ні ха і 

ня вес ты, на іх жа і пры ня лі до лю ад рэ за на га 

ка ра вая. Ча му нель га браць ка ра вай го лы мі 

ру ка мі?» — пы та ец ца І. Д. Ва рань ко з вёс кі 

Сіт ні кі Чэр вень ска га ра ё на.

Важ нае мес ца ў сла вян скай на род най тра ды цыі 
зай мае су праць ста ян не «го лы» (не па кры ты, лы сы) — 
«па кры ты» (пры бра ны, за чы не ны, аба ро не ны), яно 
з'яў ля ец ца ад ным з сіс тэ маў тва раль ных, або каш тоў-
нас на фар мі ру ю чых. У сім ва ліч ных адносінах прык ме-
та «го лы» вы яў ляе зна чэн не «бед ны», «бяс плод ны», 
«га лод ны» і су праць пас таў ле на «ня го ла му», па кры-
та му як ба га та му, сы та му, па мна жа ю ча му. Го лы, 
або не па кры ты, быў сім ва лам бед нас ці, адзі но ты і, 
на ад ва рот, мах на тае, па кры тае, за гор ну тае ў што-не-
будзь сім ва лі за ва ла даб ра быт, абя рэг, ба гац це.

Апа зі цыя «го лы — па кры ты» ўсе ба ко ва вы яў ля ла-
ся і ў на зі ран нях за ста нам пры ро ды, і ў клю ча вых мо-
ман тах сель ска гас па дар чай дзей нас ці, і, вя до ма ж, 
у аб ра да ва-ма гіч най прак ты цы бе ла ру саў. Ад ной з 
най больш рас паў сю джа ных на род ных пры мет з'яў ля-
ец ца тая, у асно ве якой ля жыць на зі ран не за ста нам 
дрэў у мо мант пер шай вес на вой на валь ні цы: «Ка лі 
пер шая на валь ні ца пра гры міць на го лы лес, ча кай 
не ўра джай, га лод ны год, хва ро бы, эпі дэ міі...» На 
Ма гі лёў шчы не іс на ва ла стро гая за ба ро на спя ваць 
лет нія пес ні, па куль лес «не апра не цца».

Да свед ча ная баб ка-па ві ту ха ве да ла, што пры-
маць дзі ця ру ка мі, ні чым іх не на крыў шы, нель га. Для 
гэ та га рых та ва лі пя лён кі, час цей за ўсё са ста рой 
баць каў скай ка шу лі ці ніж няй спад ні цы па ра дзі хі: «...
ста рыз наю, каб дзі ця ні ко лі не бы ло го лае, а заўж ды 
жы ло ў ба гац ці». Доб ры гас па дар ве даў, што пра да-
ючы ка ро ву, ад да ваць яе не аб ход на ра зам з вя роў-
кай, якую пе ра да ва лі но ва му гас па да ру праз кры со 
адзен ня (не прос та не на кры ты мі ру ка мі), пры га вор-
ва ю чы: «Пра па ла ка роў ка, пра па дай і вя роў ка». На 
Брэст чы не пер шае зне се нае яй ка гас па ды ня бра ла 
праз фар тух, каб ку ры ца ста ла доб рай ня суш кай.

Пе рад тым як за пра сіць сям'ю па луд на ваць, гас-
па ды ня заў сё ды на кры ва ла стол аб ру сам. Пас ля 
та го як з пе чы вы ма лі хлеб, у яе аба вяз ко ва кла лі 
не каль кі па ле наў, каб печ не бы ла пус той, го лай, 
і за чы ня лі за слан кай: «...Пе чы ў ха це нель га па кі-
даць ад кры тай, бо та ды ад кры юц ца чу жыя ра ты, каб 
аб га ва рыць ка го-не будзь з ся мей ні каў». Ка лі стол 
вы но сі лі з ха ты, каб ад даць су се дзям для вы ка ры-
стан ня ў роз ных ся мей ных па дзе ях, яго аба вяз ко ва 
на кры ва лі аб ру сам.

Пры кме та «па кры ты» ста я ла ў ад ным аса цы я тыў-
ным шэ ра гу з кас ма тым, ва ла ха тым і так са ма лі чы-
ла ся зна кам ба гац ця і пос пе ху. У ка ляд ных ва рож бах 
аб тым, бед ным або ба га тым бу дзе бу ду чы муж, у 
лаз ні дзяў ча ты ва дзі лі ру кой у по цем ках па сця не. 
Ка лі пад ру ку тра піць го лае бер вя но, то, мер ка ва лі, 
што жа ніх бу дзе з бед най сям'і, ка лі ж пад ру ку тра-
піць мох па між бяр вён а мі — гэ та бы ло прад ка зан нем 
бу ду ча га ба гац ця. І сён ня вы раз «кас ма тая ру ка» 
га во рыць пра не чую фі нан са вую са ма стой насць або 
пра та го ча ла ве ка, які здоль ны вы ра шаць скла да ныя 
жыц цё выя праб ле мы.

Пад час вя сел ля ро лю абя рэ га ма ла дых або так 
зва на га эк ра на вы кон ва лі вэ люм і вя но чак (яны пе-
ра сце ра га лі во чы ня вес ты, ка нал, праз які лёг ка бы ло 
су ро чыць ча ла ве ка, а так са ма ва ла сы, ка нал, праз 
які мож на бы ло на вес ці са мую не вы леч ную псо ту); 
хуст кі, праз якія тры ма лі вян чаль ныя свеч кі (да свай-
го лё су не да кра най ся го лы мі ру ка мі) і цар коў ныя 
вян цы над га ло ва мі ма ла дых; руч нік ці хуст ка, праз 
якія сват ці ша фер вёў ня вес ту ў ха ту пас ля вы ку пу; 
руч ні кі, на якіх вы но сі лі аб раз і аб ра да вы хлеб; по-
сціл кі, які мі вы сці ла лі да ро гу ма ла дым, ка лі яны іш лі 
па зям лі; ка жух ці па душ ка, на якіх ся дзе лі ма ла дыя 
пад час вя сель на га за стол ля. Ка лі адо рва лі ма ла дых, 
та лер ку, на якую кла лі гро шы, за сці ла лі хуст кай ці 
руч ні ком. Пры маць до лю вя сель на га ка ра вая з рук 

сва та не аб ход на бы ло так са ма на хуст ку.

У да дзе ным вы пад ку спра цоў ваў усё той жа прын-
цып «па доб нае вы клі кае па доб нае». Лі чы ла ся, што 
го лыя ру кі, якія бы лі за дзей ні ча ны ў аб ра да вай прак-
ты цы, пра ва ка ва лі жыц цё вую ці гас па дар чую «пус тэ-
чу» (без гра шоўе); ма ла дым нель га бы ло зла зіць з во-
за на пус тую зям лю і са дзіц ца на не на кры тую лаў ку 
за вя сель ным ста лом, каб не на клі каць бяс плод дзе, 
як той са мы го лы лес пад час пер шай на валь ні цы...

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».

Ме ды цы на для гэ тай жан чы ны ста ла 
спра вай жыц ця і го на ру. А бы ла яшчэ і 
ма рай дзя цін ства. «Для звы чай най дзяў-
чын кі — ды яшчэ і з пра він цыі — яна ня-
збыт ная... Ні я кі ме даль не па мо жа, на ват 
за ла ты», — ка за лі мно гія, але ж тыя ў 
асноў ным, хто не быў зна ё мы з яе баць-
ка мі — на стаў ні ка мі Кузь мой Анд рэе ві-
чам і Ган най Ва сі леў най, хто не ве даў 
на по рыс та га, мож на ска заць, сталь но га 
ха рак та ру іх да чуш кі.

Для яе — Элы, Эле а но ры Ка пі то на-
вай — не бы ло ні я кіх «шлаг ба у маў» ні 
пры па ступ лен ні ў ін сты тут, ні пад час ву-
чо бы. Адзі нае — про філь яна вы бі ра ла 
доў га: спа чат ку ха це ла быць хі рур гам, 
по тым — аку шэ рам-гі не ко ла гам, а ка лі 
вый шла за муж і ста ла ма май, — са мо 
жыц цё пад ка за ла: ня ма больш па трэб-

най і ўдзяч най спра вы, чым ля чыць дзя-
цей.

Вось так яна тра пі ла ў пе ды ят рыч ную 
гру пу, ку ра та рам якой быў не пе ра ўзы-
дзе ны клі ні цыст пра фе сар Шэй бак...

Атры маў шы так зва ны чыр во ны дып-
лом, Эле а но ра Ка пі то на ва пры сту пі ла да 
не па срэд най пра цы: ча ты ры га ды ля чы ла 
дзе так у го ра дзе Ма ла дзеч не. І та ды ж 
цу доў на зра зу ме ла, што стаць са праўд-
ным спе цы я ліс там да па мо жа не толь кі 
прак ты ка, — трэ ба ўдас ка наль ваць ве ды, 
па шы раць кру га гляд.

З гэ тай мэ тай ма ла ды пе ды ятр пра хо-
дзі ла ста жы роў кі ў най леп шых клі ні ках 
не толь кі бы ло га Са ю за, але і да лё ка га 
за меж жа. Для гэ та га яна дас ка на ла вы-
ву чы ла анг лій скую мо ву, па зна ё мі ла ся 
з сіс тэ май ахо вы зда роўя і ме ды цын скай 

аду ка цыі ў Вя лі ка бры та ніі, Шве цыі, Іта ліі, 
Фран цыі. А по тым у адзін з аме ры кан скіх 
фон даў прад ста ві ла пра ект па ар га ні за-
цыі цэнт ра зда ро ва га дзі ця ці і атры ма ла 
фі нан са ван не на яго рэа лі за цыю...

Док тар Ка пі то на ва па ста ян на ву чы-
ла ся са ма і ву чы ла ін шых. Яна — аў тар 
больш чым 140 пуб лі ка цый у на ву ко-
вых і на ву ко ва-па пу ляр ных вы дан нях, 
больш як дзя сят ка ву чэб на-ме та дыч ных 
рас пра цо вак для сту дэн таў, дак та роў і 
ра бот ні каў су меж ных спе цы яль нас цяў, 
мае шмат лі кія ай чын ныя і між на род ныя 
ўзна га ро ды за най леп шую на ву ко вую ра-
бо ту па пе ды ят рыі.

Ця пер Эле а но ра Кузь мі ніч на ўзна-
чаль вае пер шы і па куль адзі ны ў Бе-
ла ру сі ін фар ма цый на-асвет ніц кі цэнтр 
азда раў лен ча га хар ча ван ня і са дзей ні-
чан ня зда роўю. Лю біць чы таць кніж кі, 
па да рож ні чаць і ха дзіць пеш кі, іг рае на 
гі та ры, cпрабуе ся бе ў паэ зіі...

Не дзі ва, што су стрэ ча з та кой зям-
ляч кай — ура чом ад бо га, ін тэ лі гент най, 
вель мі аба яль най і ў зно сі нах прос тай 
жан чы най ста ла для зем ля коў са праўд-
ным свя там! Ар га ні за ва ла яго і, як заў сё-
ды, хо ра ша пра вя ла за гад чы ца ад дзе ла 
мар ке тын гу на шай біб лі я тэ кі Та ма ра Мі-
ка ла еў на Кру та ле віч.

Ні на БУР КО,

в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

Ужо га доў з дзе сяць ма ма 
зу сім не шые: дрэн на ба чыць, 
ды і ў паль цах спры ту ня ма. 
Дзе вя нос та ды яшчэ і адзін — 
гэ та не жар тач кі! Ка жа, што 
як ад но ім гнен не пра ля це ла 
яе жыц цё, а ўжо коль кі го ра 
спаз наць прый шло ся!

Нем цы ў вай ну спа лі лі 
амаль усю іх вёс ку. Лю дзям 
пры хо дзі ла ся ту ліц ца ў зям-
лян ках, у пар ты зан. Да гэ туль 
у па мя ці гул ва ро жых са ма лё-
таў, якія бам бі лі ла гер. Стра ху 
на цяр пе лі ся столь кі, што ма-
ма яшчэ і да сён ня (!) не мо-
жа гля дзе ць кі на філь мы пра 
вай ну...

І пас ля яе не на шмат ляг-
чэй пры вя ло ся: зноў жы лі ў 
зям лян цы, апра нуц ца не бы ло 
ў што, та му хо лад пра ніз ваў 
да кас цей. Дзя куй бо гу, што 
аб мі наў не як го лад. Гас па ды-

ні злаў чы лі ся ў ямах сха ваць 
буль бы і збож жа. Фа шыс ты да 
схо ван кі не даб ра лі ся, і дзе ці 
(а іх у сям'і Слі жоў чац вё ра 
бы ло) ме лі што ес ці: не ўво-
лю, вя до ма ж, ад нак і з го ла-
ду не як не пух лі. Усе ра зам 
ча ка лі баць ку і толь кі по тым 
да зна лі ся, што ён за гі нуў у са-
мым па чат ку вай ны ў ба ях пад 
Ель няй...

Зна чыць, трэ ба бы ло бу-
да вац ца са мім. Аб мя ня лі па-
душ ку на ся ке ру, ста лі па ма лу 
ўзво дзіць зруб...

Вось та ды на ся мей най на-
ра дзе і вы ра шы лі: каб мець 
ка ва лак хле ба і ней кую ка пей-
ку, ма ме, як адзі най дзяў чын-
цы, трэ ба на ву чыц ца шыць. 
Пят нац цаць пу доў збож жа яе 
ба бу ля ад да ла за ву чо бу. На 
тыя ча сы гэ та бы ло ня ма ла... 
Паз ней ку пі лі і швей ную ма-
шын ку.

Шыць пры хо дзі ла ся ўсё: 
су кен кі, спад ні цы, ка шу-
лі, жа кет кі, шта ны-га лі фэ... 
З да мат ка на га па лат на, з 
сук на, бо крам на га не бы ло 
дзе ку піць, ды і не бы ло за 
што. А сваё трэ ба бы ло яшчэ 
вы ткаць, на пра сці ні так. Ра-
бо ты ха па ла на ўсю зі му, не 
ка жу чы пра ін шыя по ры го-
да, аба вяз ко вы мі ні мум пра-
ца дзён у кал га се ды ўлас ную 
гас па дар ку.

Да та го ж у но вай ха це 
сям'я па жы ла зу сім ня доў га: 
су сед скія дзе ці па блі зу рас-
кла лі вог ні шча, ве цер яго раз-
дзьмуў і... за га рэ лі ся толь кі 
што збу да ва ныя ха ты, у тым 
лі ку — іх няя.

Ма ма доб ра па мя тае, як 
кі ну ла ся ра та ваць ма шын-
ку, як вы цяг ну ла яе, а по тым 
па бег ла ў хлеў, дзе ста я ла 
толь кі што куп ле ная ця луш-
ка. Па спе ла вы ве сці яе, а вось 
са ма аб га рэ ла. По тым вель мі 
доў га ля чы ла ся, і не ска заць 
каб доб ра, бо той пя кель ны 
боль час ад ча су вяртаецца 
і ця пер.

...Яны зноў жы лі ў зям лян-
цы, зноў па чы на лі бу да вац ца. 
Лю дзі, вя до ма ж, пры хо дзі лі 

па ма гаць. Ім трэ ба бы ло пла-
ціць аль бо дзя чыць. А чым? 
Ну вя до ма ж: па шыць што-
не будзь. Ох і вы ру ча ла та ды 
ма шын ка, а тым больш што 
ад ра джа ла ся жыц цё, у про да-
жы ста лі з'яў ляц ца пры го жыя 
тка ні ны.

Ма ма шы ла вель мі ўда лыя 
рэ чы! Яшчэ і та му, што ста ра-
ла ся вы браць фа сон, пры ўнес-
ці ў той жа кас цюм чык аль бо 
су кен ку ней кую ці ка він ку, каб 
ча ла ве ку па фі гу ры бы ло, каб 
да тва ру. А ка лі ў са мой на ра-
дзі ла ся дзяў чын ка, то ўжо яе 
пры бі ра ла як ляль ку! І хлоп чы-
ку шмат чаго шы ла.

...Ця пер вось ма шын ка ста-
іць без спра вы. Хі ба я, бы вае, 
неш та пад руб лю... Дык у мя не 
на гэ та і асоб ная ёсць. «Вось 
гэ ту, маю кар мі цель ку, трэ ба, 
му сіць, унуч цы ад даць», — 
мяр куе ча сам ба бу ля.

Яна ту пае па ха це, гля дзіць 
на ма шын ку, ус па мі нае лю-
дзей, якім яна столь кі ўся го 
па шы ла... І спа дзя ец ца, што 
яны, тыя лю дзі, так са ма ўспа-
мі на юць яе... Мно гія — ужо з 
ня бё саў.

Іры на СА ЛА ТА,

г. Грод на.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

На род здаў на ка заў, што ба бі на да ро га — ад 

пе чы да па ро га. Але ж, зга дзі це ся, са ста рэ ла 

гэ та пры маў ка, бо мно гім з на шых су час ніц 

пад улад ныя ця пер лю быя вяр шы ні! Ся род 

ура джэн цаў толь кі на ша га Бя рэ зін ска га 

ра ё на — 13 жан чын-на ву коў цаў. І з іх лі ку 

мне хо чац ца вы дзе ліць ча ла ве ка най больш 

бліз кай і не аб ход най лю дзям пра фе сіі — ура ча 

най вы шэй шай ка тэ го рыі Эле а но ру Кузь мі ніч ну 

КА ПІ ТО НА ВУ, док та ра ме ды цын скіх на вук, якая 

па чы на ла сваю кар' е ру з па са ды звы чай на га 

ўчаст ко ва га пе ды ят ра і па куль, дзя ка ваць бо гу, не 

за вяр шы ла яе.

Шыць... Спа чат ку, каб вы жыць... І жыць
Маю ма му вяс коў цы на зы ва лі па важ лі ва — Сце па ні да, 

а по тым ужо і Пят роў на.

Ця пер яна — га ра джан ка. Дзя ка ваць бо гу, ту пае па 

ха це, час ад ча су це шыць мя не роз ны мі муд рас лоў я мі 

і ра зоў коль кі на дзень — гэ та аба вяз ко ва — 

па ды хо дзіць да швей най ма шын кі. Улюб лё на, 

пя шчот на гла дзіць яе. Што зу сім не дзіў на: не ка лі 

ма ма пер шай краў чы хай бы ла, аб шы ва ла ўсю акру гу, 

та му і вы жы ла.

Не звы чай ная дзяў чын ка з пра він цыі


