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Ад на ча со ва з ва дой і зям лёй, ва-
кол якіх сфар мі ра ва ны ба га ты комп-
лекс уяў лен няў, ка мень стаў трэ цім 
па знач нас ці пер ша эле мен там тва-
рэн ня пры род на га ася род ка. Ка лі 
ва да ўспры ма ец ца пер ша кры ні цай, 
якая да ла са мо Жыц цё на Зям лі, ка-
лі зям ля ста ла ма ту ляй-кар мі цель-
кай (а ка лі Ма ту ляй, то фак тыч на 
той, хто дае жыц цё Ро ду ча ла ве ча-
му, і ад на ча со ва той, хто пры мае на-
ша фі зіч нае це ла на веч ны спа чын), 
то ка мень, ве ра год на, у су вя зі з яго 
фі зіч ны мі якас ця мі — за стаўся цвёр-
дым і ня змен ным на пра ця гу мно гіх 
ста год дзяў, стаў сім ва лам ПА МЯ ЦІ 
Ро ду ча ла ве ча га. Ад нак па мя ці не ў 
яе за сты лай фор ме (як, на прык лад, 
лі та ры ста ра жыт на га ал фа ві та на 
глі ня най плас ці не), а ў фор ме ро да-
ва га ку мі ра, які ад на ча со ва і за сты-
лая ма тэ ры яль ная аба лон ка, і аду-
хоў ле ны прад мет, здоль ны, на дум ку 
на шых прод каў, уся ляк са дзей ні чаць 
пра ця гу Ро ду.

На прык лад, ка мень пад наз вай 
«ка мен ная дзяў чы на», 
які зна хо дзіц ца ў вёс цы 
Да ні ле ві чы Лель чыц ка-
га ра ё на, ус пры ма ец ца 
мяс цо вым на сель ніц-
твам як ант ра па морф-
ная аду хоў ле ная іс то та. 
Жы ха ры вёс кі з шчы-
рай ве рай рас каз ва юць 
пад ан не, што ў гэ ты 
ка мень пе ра тва ры ла-
ся два нац ца ці га до вая 
дзяў чын ка, якая бы ла 
пра кля та сва ёй ма ці за 
не па ва рот лі васць. Яны 
склад ва лі се на ў ко-
пы, а тут на ля це ла даж джа вая хма-
ра. Ма ці па пра сі ла не па слух мя ную 
дач ку па ско рыць пра цу. Злое сло ва 
вы ле це ла з вус наў ма ці: «Каб ты ка-
ме нем ста ла!» Тут ляс нуў пя рун — 
і дзяў чы на ска мя не ла. З ця гам ча су 
ста ла ся так, што дзяў чы на-ка мень 
(у якой фак тыч на за ха ваў ся па тэн-
цы ял не рэа лі за ва най жан чы ны-ма ці) 
ста ла дзіў ным чы нам са дзей ні чаць 
тым ма ла дым жан чы нам, якія з роз-
ных пры чын не маг лі на ра дзіць дзі ця. 
Вель мі пры го жы і ла гіч на аб грун та-
ва ны ход на род ных раз ва жан няў: 
па коль кі ў зям ным жыц ці дзяў чы на 
не ста ла па ра дзі хай, то яе па тэн цы-
яль ная здоль насць пра даў жаль ні цы 
ро ду «за ха ва ла ся» ў ка ме ні.

«Ка мен ная дзе вач ка» ста ла свое-
асаб лі вым мес цам кан цэнт ра цыі ро да-
вай жыц ця дай най энер гіі, гіс та рыч най 
па мяц цю ро ду, за фік са ва най у спе цы-
фіч ным ры ту а ле. Ка мень-«дзяў чы на» 
ва ло дае ней ма вер най пры ця галь най 
сі лай. Па мя та е це, у каз ках Ба ба-Яга 
збі рае ва кол ся бе жы вых іс тот, каб 
да ве дац ца пра не звы чай ныя на ві ны 
све ту. Вось так у Да ні ле ві чах у ве-
лі код ную ноч да ка ме ня пры хо дзяць 
жан чы ны, ста но вяц ца пе рад ім на 
ка ле ні, шэп чуць ма літ ву і звяз ва юць 
на по ясе цу да дзей най «дзяў чы ны» 
фар ту шок, вы шы ты ўлас ны мі ру ка мі. 
Ка мень-«дзяў чы на» — гэ та той ры ту-
аль ны цэнтр (яны аба вяз ко ва пры сут-

ні ча юць у роз ных рэ лі-
гі ях све ту як ду хоў ныя 
мар кё ры зям ных па дзей 
бу ду чых не ба жы ха роў), 
з яко га па чы на ец ца тва-
рэн не яго све ту, і той, 
хто трап ляе ў яго энер-
га ін фар ма цый нае по ле, 
сам атрым лі вае здоль-
насць тва рыць-за чы наць жыц цё.

Звер нем ува гу на гэ тую важ ную 
ака ліч насць: фар тух ме ла пра ва на-
сіць толь кі жан чы на-ма ці. Ус пом ні-
це: на пры кан цы вя сел ля ма ці жа ні ха 
зды ма ла з ня вес ты на міт ку (су час-
ную фа ту) і па вяз ва ла два ат ры бу ты 
жа но чай до лі — хус ці ну (жан чы на не 
ме ла пра ва ха дзіць з не па кры тай 
га ла вой) і фар тух (на якім бы лі вы-
шы ты ар на мен таль ныя ро да выя (!) 
зна кі), тым са мым пуб ліч на сцвяр-
джа ла ся, што ня вест ка ста но віц ца 
паў на праў ным чле нам Ро ду.

Ле там 2012 го да мы апы ну лі ся 
ў вёс цы Квет ча Ле пель ска га ра ё-
на, дзе су тык ну лі ся яшчэ з ад ной 

ста ра жыт най фор май 
на род на га све та ўспры-
ман ня. Ад ным сва ім 
бо кам ву лі ца лі та раль-
на ўпі ра ла ся ў ста рыя 
мо гіл кі. Яны не вя лі кія 
па па ме рах, ад нак па-
зна ча ны на кар тах ХІХ 
ста год дзя. Уся тэ ры-
то рыя мо гі лак — гэ та 
на сы па ны кур ган не 
больш за трыц цаць 
мет раў у дыя мет ры вы-
шы нёй ка ля двух мет-
раў. На мо гіл ках ня ма 
ні ад на го кры жа, а кож нае мес ца па-
ха ван ня па зна ча на дву ма ка мя ня мі. 
У га ла вах ля жыць ка мень боль ша га 
па ме ру (ка ля са ра ка — пя ці дзе ся ці 
сан ты мет раў у дыя мет ры), у на гах — 
знач на мен шы. Ле там 2015 го да ана-
ла гіч ную мар кі роў ку ма гіл мы знай-
шлі на ста рой част цы мо гі лак ка ля 
вёс кі За азер'е Бя лы ніц ка га ра ё на. 
Па ра ка мя нёў вы кон ва ла ро лю не 
толь кі на зем на га мар кё ра ме жаў па-
ха ван ня, але і ста ла свое асаб лі вым 
ува саб лен нем па мя ці жы вых аб па-
мер лым сва я ку.

Пад час па езд кі ў вёс ку Мо таль 
Іва наў ска га ра ё на мы па зна ё мі лі ся 
яшчэ з ад ной ры ту аль най прак ты кай, 
у цэнт ры якой так са ма ака заў ся ка-
мень. Мяс цо вая, іс ну ю чая толь кі ў гэ-
тай вёс цы тра ды цыя на ўпрост звя за-

ла гэ ты пер ша эле мент 
тва рэн ня све ту з глы-
бін най па мяц цю Ро ду. 
Вяс ной ма гі лы сва я коў 
на вед ва юць у «На ўскі 
Вя лік дзень» — чац вер 
на ве лі код ным тыд ні, а 
во сен ню — у па мі наль-
ную су бо ту на пя рэ дад ні 
дня ўша на ван ня Мі ха і-
ла Ар хі стра ці га (20 ліс-
та па да). Гэ ты дзень так 
і на зы ва ец ца «Мі хай-
лаў скія Дзя ды». У не-
ка то рых эт на гра фіч ных 
кры ні цах указ ва ец ца на 

тое, што во сен ню па мі на юць перш 
за ўсё даў но па мер лых сва я коў (та-
му і наз ва — «Дзя ды»), а вяс ной — 
на Ра даў ні цу — на во дзяць па ра дак 
на ма гі лах но ва спа чы лых. У мо та-
льскай тра ды цыі ак цэн ты рас стаў-
ле ны інакш. У Мі хай лаў скую су бо ту 
ў мяс цо вым хра ме раз горт ва ец ца 
ўні каль ны па сва ім змес це цы ры ма-
ні ял. На па мі наль нае на ба жэн ства 
пры хо дзяць тыя, у чы іх сем' ях у пе-
ры яд з мі ну ла год ніх Дзя доў і да ця-
пе раш ніх нех та па мёр. У ПА МЯЦЬ аб 
ім у храм пры но сяць і кла дуць блі жэй 
да ал та ра не вя лі кі па па ме рах, але 
«пры го жы» на вы гляд ка мень для яго 
да лей ша га асвя чэн ня.

Жы ха ры вёс кі рас каз ва лі, што ў 
2015 го дзе ў царк ве асвя ча ла ся ка-
ля 60 ка мя нёў, част ка з якіх бы ла 
ад ра са ва на ня бож чы цам-жан чы нам, 
а дру гая — па мер лым муж чы нам. 
Пас ля бо га слу жэн ня і пра вя дзен ня 
спе цы яль на га ры ту а лу асвя чэн ня 
ка мя нёў па мя ці сва я кі іш лі на мо-
гіл кі і кла лі іх «у га ла вах», прос та 
за над ма гіль ным кры жам. Ме на ві-
та та му гэ ты аб рад атры маў наз ву 
«Пры кла дан не ка ме ня».

Жы ха ры Мо та ля вы дат на ад чу-
ва юць ся бе ад ра зу ў дзвюх гіс та-
рыч ных і роз на ча со вых тра ды цы ях: 

да хрыс ці ян скай, языч ніц кай (ма-
гіль ную пра сто ру мар кі ра ва лі ад-
ным або дву ма ка мя ня мі) і больш 
поз няй — хрыс ці ян скай (ма гі ла 
сва я ка бы ла па зна ча на кры жам). 
Аб гар мо ніі су іс на ван ня дзвюх тра-
ды цый га во рыць на ступ ны факт. 
Не каль кі га доў та му сю ды быў на кі-
ра ва ны свя тар, які шчы ра пры знаў-
ся, што не зна ё мы з па доб ным ры-
ту а лам. Та ды са бра лі ся ста ра жы лы 
вёс кі і дэ та лё ва па зна ё мі лі но ва га 
свя та ра са ста рой тра ды цы яй. Два 
ба кі хут ка знай шлі па ра зу мен не і 
аб рад пра цяг нуў сваё да лей шае 
іс на ван не.

Ка мень як сім вал ро да вай па-
мя ці ця пер за ста ец ца ві зу аль ным 
ат ры бу там не толь кі па мя ці, але 
і «ка ме нем спа тык нен ня» — яд-
нан ня жы вых і па мер лых, Ро ду, 
кан крэт на звя за на га з гэ тай тэ-
ры то ры яй і ўся го Ро ду ча ла ве ча-
га... Так заў сё ды бы ло ў гіс то рыі 
ча ла вец тва: нех та раз бу раў хра-
мы — рас кід ваў ка мя ні, а нех та 
іх збі раў, каб уз вес ці храм ду шы, 
храм яд нан ня, храм су іс на ван ня 
Ня бес на га і Зям но га. Гэ та тра ды-
цыя га во рыць не толь кі аб знеш-
нім пра яў лен ні ду хоў най тра ды цыі, 
але і аб глы бі ні яе пра нік нен ня ў 
ду шы лю дзей, якія бу ду юць храм 
свай го спа сці жэн ня Бо га.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК
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За ча пі лаЗа ча пі ла  ��

Д. КАС КО. «Не ві на ва тая я,
ён сам прый шоў! А я сан тэх ні ка 
ча ка ла...» («Звяз да» ад 10 лю та га)

— Гэ та мо жа здац ца дзіў ным, але я ўзра да ва ла ся, ка лі пра-
чы та ла ар ты кул. Не, не та му што та кая з'я ва іс нуе (для ка го гэ та 
сак рэт?), а та му, што СМІ па ды ма юць та кую, зда ва ла ся б, да лі-
кат ную, а на са май спра ве важ ную тэ му. Усе мае сяб ры ве да юць, 
што я — не пры мі ры мая пры хіль ні ца ле га лі за цыі пра сты ту цыі. 
Так, гэ та не пры ем на, так, гэ та бруд на як з ма раль на га пунк ту гле-
джан ня, так і з фі зі я ла гіч на га, але гэ та не ад' ем ная част ка жыц ця. 
А не ад' ем ная та му, што па куль бу дзе по пыт, бу дзе і пра па но ва. 
І, маг чы ма, як раз ме на ві та дзя ку ю чы ле га лі за цыі гэ та га «ра мяст-
ва» ўдас ца звес ці да мі ні му му коль касць зла чын стваў на сек су аль-
най гле бе, а так са ма аба ра ніць дзяў чат, якія гэ тым зай ма юц ца. 
А каб га вор ка зай шла аб ле га лі за цыі трэ ба па чаць га ва рыць пра 
са му пра сты ту цыю.

На дзея У., Брэст.

С. БА РЫ СЕН КА. «Што ба ліць 
пас ля 60-ці» («Звяз да» ад 11 лю та га)

— Па ка за ла ар ты кул свай му шэ фу — ён аку рат у та кім «спе лым» 
уз рос це... Толь кі на за га ло вак зір нуў ды крыў длі ва ка жа: «Трэ ба 
бы ло на пі саць «пас ля 70»... Пры ем на, ка лі шэф так ацэнь вае стан 
свай го зда роўя. Але ж ад на спра ва — ду маць, што ты зда ро вы, а 
ін шая — быць ім. У му жа на пра цы тым ча сам ра бот ні ку на ват 50 не 
бы ло — так са ма, не ба ра ка, ду маў, што зда ро вы. І на ва коль ныя так 
ду ма лі: не піў, не ку рыў, ні бы та спа кой ны. А вось ужо дру гі дзень з 
ін фарк там у баль ні цы, у не пры том ным ста не. Ну ча му для на шых 
муж чын ле пей за гі нуць, чым пай сці свое ча со ва да ўра ча?!

Таццяна, г. Віцебск.

Н. НІ КА ЛА Е ВА. «Каб не ка ло ла 
во чы» («Звяз да» ад 11 лю та га)

— Лю быя школь ныя па бо ры праз лю бы са вет (баць коў скі ці 
па пя чы цель скі) — гэ та со рам, лю бая фор ма — не зда ро вая. Але 
шко ла без баць коў скіх гро шай не вы жы ве... А пра на яў ныя-не на-
яў ныя гро шы нам ні я кай Аме ры кі не ад кры лі, бо лю быя апе ра цыі 
з наяўнымі грашыма ў шко ле заў сё ды бы лі гру бым па ру шэн нем 
фі нан са вай дыс цып лі ны.

На тал ля.
— Ра мон ты, азе ля нен не... Але я ўсё ж та кі не змаг ла зра зу-

мець: гро шы на ва ду, чар ні ла для прын та ра, эк скур сіі ў му зеі нам 
у ка го браць?

Ган на Іва наў на.
— Пра гім на зіі — усё праў да. Я ўво гу ле лі чу, што трэ ба ад іх 

ад маў ляц ца: якасць аду ка цыі зна хо дзіц ца пад пы тан нем; дзя цей, 
ка лі тыя зда юць пры па ступ лен ні эк за ме ны, баць кі да не ўро заў 
да вод зяць; фа на бэ рыс тас ці ў кі раў ніц тва гім на зій хоць ад баў ляй... 
Для баць коў, якім хо чац ца эліт най аду ка цыі, трэ ба ства рыць пры-
ват ныя шко лы з ад па вед ным цэн ні кам, каб не да ста ва лі нас усіх 
фра за мі «Ня ўжо вам трыс та до ла раў на дзі ця шка да?»

Воль га.

Т. ЛА ЗОЎ СКАЯ. «Су праць фір мы 
ня ма аба ро ны?» («Звяз да» ад 14 лю та га)

— Не зу сім згод ны з аў та рам, што на «кру чок» се це вых фірм 
трап ля юць да вер лі выя жан чы ны і па жы лыя лю дзі. Я аду ка ва ны 
ча ла век — за пля чы ма дзве вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы. 
І мне яшчэ толь кі 40 га доў. Але я так са ма не ад ной чы трап ляў у 
ана ла гіч ныя сі ту а цыі.

Ра зам з тым не ра зу мею лю дзей, якія лі чаць, што ме на ві та дзяр-
жа ва або та ва рыст ва аба ро ны спа жыў цоў па він на ім да па ма гаць, 
прад стаў ляць іх ін та рэ сы ў су дзе, пры чым бяс плат на. Сам ства рыў 
та кую сі ту а цыю — сам, як ка жуць, і вы круч вай ся.

Акра мя та го, гэ тыя кам па ніі пра цу юць ле галь на, пла цяць па да-
ткі. А якія ме та ды вы ка рыс тоў ва юць у сва ёй ра бо це, гэ та іх аса біс-
тая спра ва. На шы пен сі я не ры жы вуць са ста рэ лы мі па няц ця мі і не 
за ўва жа юць, што свет даў но змя ніў ся. І без крэ а тыў най рэ кла мы, 
агрэ сіў на га мар ке тын гу прад пры ем ству цяж ка вы жыць.

Аляк сандр Ула сен ка, г. Ба ра на ві чы.

В. КА НЮ ТА. «Ста рое жыц цё 
су час най вёс кі» («Звяз да» ад 15 лю та га)

— Для нас, жы ха роў вё сак Ма жэй каў ска га сель са ве та, аг ра-
га ра док як ра ён ны цэнтр. Сю ды мы не толь кі хо дзім па пра дук ты 
і ле кі, а і аб слу гоў ва ем ся ў ам бу ла то рыі, на вед ва ем мяс цо вую 
пош ту, біб лі я тэ ку... 700 жы ха роў — ці мно гія бе ла рус кія вёс кі ма-
юць та кое на сель ніц тва?

Праз аг ра га ра док рэ гу ляр на пра яз джа юць ту рыс ты. За тры кі ла-
мет ры зна хо дзіц ца Ма ла ма жэй каў ская царк ва, храм XVІ ста год дзя! 
Сю ды на вед ва юц ца не толь кі па лом ні кі з усёй Бе ла ру сі, а і ту рыс ты 
з ін шых кра ін. Ёсць што па гля дзець і ў са мім Ма жэй ка ве...

Гэ та я да ча го? За хо чац ца па да рож ні ку пе ра ку сіць, ды ня ма дзе. 
Ад но вый сце — кра ма. А рап там неш та спат рэ біц ца ў пра мта ва рах 
або ў ап тэ цы?.. На пэў на, у ту рыс та, а тым больш за меж на га, па-
він ны склас ці ся доб рыя ўра жан ні ад вяс ко ва га жыц ця ў Бе ла ру сі, 
уво гу ле ад кра і ны.

Жы ха ры вёс кі Фе лік са ва, Лід скі ра ён.

— Ці ка ва, а ці ёсць бу ду чы ня ў аг ра га рад коў? На бу да ва лі шмат 
аб' ек таў за дзяр жаў ныя срод кі, пры цяг ну лі на сель ніц тва ў вёс ку — і 
ўсё на гэ тым? Утры маць лю дзей у сель скай мяс цо вас ці мож на не 
толь кі на яў нас цю шмат лі кіх крам і ін шай інф ра струк ту ры. Каб лю дзі 
ха це лі за стац ца, трэ ба за бяс пе чыць іх пра цоў ны мі мес ца мі (пры чым 
з пры стой ным за роб кам!). Сён ня Прэ зі дэнт ка жа пра тое, што трэ ба 
бу да ваць жыл лё больш на пе ры фе рыі, бо га ра ды і так за гру жа ны 
(перш за ўсё ма ец ца на ўва зе ста лі ца). Дык ча му ж не ак ты ві за ваць 
бу доў лю ў вёс цы? Тым больш, апош нім ча сам ста но віц ца на ват 
мод ным зай мац ца сель скай гас па дар кай ды аг ра ту рыз мам.

Мі ка лай Паў лаў, г. Мінск
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КА МЕНЬ ПА МЯ ЦІ
«ШАЎ ЦЫ», «КРАЎ ЦЫ», «СЛЕ ДА ВІ КІ» І ІН ШЫЯ

Прак тыч на на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі мож на 
знай сці ка мя ні роз ных па ме раў, якія бы лі на дзе ле ны 
ста ту сам сак раль нас ці і ста лі аб' ек там ша на ван ня 
і вы ка ры стан ня ў роз ных аб ра да вых прак ты ках 
на ша га на ро да. Да іх ад но сяц ца так зва ныя ка мя ні 
«шаў цы», «краў цы», «сле да ві кі», «ка мен ныя ба бы», 
па клон ныя кры жы, ка мя ні-ах вяр ні кі і інш.


