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1 жніў ня, чац вер. Адзін 

з най леп шых пе ры я даў, 

ка лі вар та на вед ваць цы-

руль ні ка. Стрыж ка мо жа 

па леп шыць ваш знеш ні 

вы гляд у цэ лым і змя ніць 

рытм жыц ця.

2 жніў ня, пят ні ца. Вы-

дат ны дзень для стрыж-

кі — яна атры ма ец ца не 

толь кі рас кош ная, але і 

іс тот на па ды ме вашу са-

ма ацэн ку, па до рыць на-

тхнен не, пры цяг не да вас 

за хап лен не і лю боў на ва-

коль ных.

3 жніў ня, су бо та. Спры-

яль ны дзень для стрыж кі і 

афар боў ван ня ва ла соў. 

Стрыж ка па спры яе на быт-

кам і ба гац цю.

4 жніў ня, ня дзе ля. 

Стрыж ка сён ня да зво ліць 

за ха ваць зда роўе і збе ра-

жэ ад не га тыў най энер-

ге ты кі. Пры чос ка па він на 

быць ста ран на пра ду ма на, 

каб не ра за рваць су вязь з 

кос ма сам.

5 жніў ня, па ня дзе лак. 

Стрыж ка сён ня да зво ліць 

па зба віц ца ад дрэн на га 

са ма ад чу ван ня. Лепш вы-

браць стро гую пры чос ку: 

гэ та да зво ліць пры цяг нуць 

ста ноў чую энер гію.

6 жніў ня, аў то рак. Нейт-

раль ны дзень для стрыж кі 

ва ла соў — ледзь вы шэй 

ся рэд ня га. За тое яны ад-

рас та юць хут чэй, чым на 

Ме сяц, які ўбы вае.

7 жніў ня, се ра да. Вар-

та ўстры мац ца ад стрыж кі, 

бо ва ла сы мо гуць па чаць 

жыць сва ім жыц цём — 

стаць не па слух мя ны мі і 

рэ ага ваць па-свой му на 

срод кі для ўклад кі.

8 жніў ня, чац вер. Не-

гар ма ніч ны дзень, стрыж-

ка пры вя дзе да пе ра мен, 

мо жа як па леп шыць, так і 

па гор шыць ва ша жыц цё, 

ад но сі ны з людзь мі.

9 жніў ня, пят ні ца. 

Стрыж ка ва ла соў сён ня су-

праць па ка за ная. Яна мо жа 

дрэн на ад біц ца на ва шым 

псі хіч ным ста не.

10 жніў ня, су бо та. 

Нейт раль ны дзень для 

стрыж кі.

11 жніў ня, ня дзе ля. 

Вы дат ная маг чы масць зра-

біць стрыж ку і змя ніць сваё 

жыц цё да леп ша га.

12 жніў ня, па ня дзе лак. 

Ад стрыж кі лепш ус тры-

мац ца, а вось рас чэс ваць 

ва ла сы вар та як ма га час-

цей, каб пры цяг нуць ста-

ноў чую энер гію.

13 жніў ня, аў то рак. 

Стрыж ка мо жа спра ва ка-

ваць вы па дзен не ва ла соў, 

энер ге тыч нае зня сі лен не. 

Ад нак ка лі вы ама тар ры-

зы кі, па спра буй це змя ніць 

пры чос ку.

14 жніў ня, се ра да. Па-

ход да цы руль ні ка лепш 

ад клас ці, бо стрыж ка не 

бу дзе тры маць фор му і, 

іма вер на, вы не атры ма е-

це жа да на га вы ні ку.

15 жніў ня, чац вер. Лепш 

ус тры мац ца ад стрыж кі, бо 

маг чы мыя па ру шэн ні псі хі-

кі ў вы ні ку стрыж кі, па вы-

шэн не ціс ку, га лаў ныя бо лі 

і з'яў лен не роз ных фо бій.

16 жніў ня, пят ні ца. 

Дзень не спры яль ны для 

стрыж кі, за тое ён вы дат на 

па ды хо дзіць для афар боў-

ван ня.

17 жніў ня, су бо та. 

Не спры яль ны дзень для 

стрыж кі і афар боў ван ня 

ва ла соў, мож на стра ціць 

ста ноў чую энер гію, су тык-

нуц ца з фі нан са вы мі праб-

ле ма мі.

18 жніў ня, ня дзе ля. 

У вы ні ку стрыж кі з'я вяц ца 

пе ра шко ды ў спра вах, уз-

нік нуць хва ро бы. Па ўсход-

ніх па вер' ях, стрыж ка ў гэ-

ты дзень пры цяг не да вас 

злых ду хаў.

19 жніў ня, па ня дзе лак. 

Стрыг чы ся і фар ба вац ца 

не вар та, за тое вы дат ны 

вы нік дасць да маш няя ля-

чэб ная мас ка.

20 жніў ня, аў то рак. 

Нейт раль ны дзень для зме-

ны імі джу, ад нак ад па хо ду 

да цы руль ні ка лепш ад мо-

віц ца.

21 жніў ня, се ра да. 

Стрыж ка ва ла соў ака-

жа ста ноў чы ўплыў на іх 

зда роўе, на дасць ім сі лу 

і змен шыць вы па дзен не. 

Пры дат ны час для экс пе-

ры мен таў з ко ле рам.

22 жніў ня, чац вер. Ка лі 

ў вас праб ле мы са зда роў-

ем, то стрыж ка мо жа да-

па маг чы вы ле чыц ца. Так-

са ма стрыж ка ў гэ ты дзень 

пры цяг не гро шы. Для пры-

цяг нен ня энер гіі лепш вы-

браць стро гую, не вы со кую 

пры чос ку.

23 жніў ня, пят ні ца. Аба-

вяз ко ва пад стры жы це ся 

або зай мі це ся ва ла са мі. 

Кар ды наль нае афар боў-

ван не так са ма да пос пе ху, 

ад ня знач най зме ны ко ле ру 

ва ла соў лепш ад мо віц ца.

24 жніў ня, су бо та. Ка лі 

ў вас на ду шы «ка мень», 

«скра буць кош кі» або жу-

дас на му чыць сум лен не, то 

лепш па стрыг чы ся ме на ві-

та ў су бо ту, та ды ра зам з 

част кай ва ла соў вы змо-

жа це па зба віц ца ад уся го 

са бра на га ўнут ры вас не-

га ты ву і ад чуць ся бе аб ноў-

ле ным ча ла ве кам.

25 жніў ня, ня дзе ля. 

Сён ня вар та на вед ваць са-

лон толь кі тым, хто збі ра-

ец ца ў па да рож жа: лёг кая 

ка рэк цыя ко ле ру або даў-

жы ні да па мо жа пры браць 

пе ра шко ды са шля ху і зро-

біць да ро гу ляг чэй шай.

26 жніў ня, па ня дзе лак. 

Вель мі дрэн ны дзень для 

стрыж кі. Мо гуць уз нік нуць 

праб ле мы са зда роў ем. 

Афар боў ван не мо жа спра-

ва ка ваць кан флік ты.

27 жніў ня, аў то рак. Не-

спры яль ны дзень для стрыж-

кі — яна дрэн на ада б'ец ца 

на струк ту ры ва ла соў.

28 жніў ня, се ра да. 

Вель мі зруч ны час для 

ства рэн ня пры го жых стры-

жак і ўкла дак. Афар боў ка 

доб рая ў лю быя на ту раль-

ныя ад цен ні.

29 жніў ня, чац вер. 

Стрыж ка сён ня вель мі 

спры яль ная — яна па ды-

ме вам на строй і пры цяг не 

па зі тыў ную энер гію.

30 жніў ня, пят ні ца. Ка лі 

ра шы це ся на стрыж ку ме-

на ві та сён ня, май це на ўва-

зе, што гэ та па ві нен быць 

край ні вы па дак. А даў жы-

ню аст ры жа ных ва ла соў 

трэ ба ра біць не боль шай 

за тры сан ты мет ры.

31 жніў ня, су бо та. Доб-

ры дзень — ва ла сы бу дуць 

доб ра рас ці, ума цу юц ца і 

па леп шаць сваю струк ту-

ру, бу дуць менш сек чы ся. 

Пры чос ка бу дзе доў га за-

хоў ваць фор му і пры га-

жосць.

«У дзя цін стве баць кі мя не ву чы лі ні ко лі не ла маць і не 

ад кус ваць хлеб, а вось сё ле та бы ла на па ха ван ні да-

лё ка га ро дзі ча ста рэнь кая-ста рэнь кая ба бу ля ўзя ла ў 

ру кі бо хан чор на га хле ба і па ча ла ад лом ваць не вя ліч кія 

ка ва лач кі і да ва ць кож на му ў ру ку, каб з'е лі. Ні хто не 

ад мо віў ся. Ці ка ва, ад куль пай шоў та кі звы чай», — пі ша 

па элект рон най по шце на ша чы тач ка На тал ля з Ма ла-

рыц ка га ра ё на.

Каб на шым су час ні кам бы ло зра зу ме ла, ча му не вар та 

ла маць ці ад кус ваць хлеб, рас кры ем се ман ты ку ры ту аль на га 

дзе ян ня «ла маць», якое ў на род най куль ту ры заў сё ды аса-

цы я ва ла ся з раз бу рэн нем, раз ры вам, дзя лен нем на част кі 

і з'яў ля ла ся ад ным са спо са баў зні шчэн ня ці збаў лен ня ад 

ча го-не будзь. Так са ма яно ўспрымалася як «ма гіч ны сро дак 

аба ро ны або на вя дзен ня псо ты». У ры ту аль ных бяс чын ствах, 

вы клі ка ных па ру шэн ня мі ў кан тэкс це рэг ла мен та ва ных па во-

дзін, дзе ян не «ла маць» (руй на ваць, зні шчаць, па ру шаць цэ-

лас насць) вы сту па ла ад ным з га лоў ных эле мен таў. На прык лад 

ка лі хтось ці з ад на вяс коў цаў га ра дзіў плот у «не на леж ны» час, 

на прык лад да Даб ра ве шчан ня або Ра даў ні цы, і тым са мым 

«тур ба ваў» зям лю ра ней да зво ле на га ча су (па куль пер шы 

гром не грым не, пер шы дождж не прой дзе), якая маг ла ад гук-

нуц ца не ўра джа ем, вы клі ка ным за су хай ці за ма раз ка мі, ад на-

вяс коў цы ў той жа дзень руй на ва лі, ла ма лі, раз бі ра лі яго.

Яшчэ адзін прык лад: ка лі хтось ці з ад на вяс коў цаў за бы ваў 

у по лі ба ра ну, дзяў ча ты па він ны бы лі раз ла маць яе на дроб-

ныя ка вал кі, у ад ва рот ным вы пад ку, лічылася, на пра ця гу го да 

ні вод ная з дзяў чат гэ та га ся ла не вый дзе за муж.

У сваю чар гу раз ла ма ныя прад ме ты заў сё ды бы лі прад вес-

цем бя ды. Так, хлеб, які трэс нуў у пе чы, прад каз ваў смерць 

ка гось ці з да ма чад цаў: «Ка лі хлеб у пе чы раз ва ліц ца на дзве 

па ла ві ны — гэ та не на да бро».

Час цей за ўсё та кія дзе ян ні, як ла маць, ір ваць, руй на ваць, 

пры сут ні ча лі ў па ха валь ным аб ра дзе. На Бе ла ру сі быў рас паў-

сю джа ны звы чай раз ры ваць руч ні кі, на якіх тру ну з па мер лым 

апус ка лі ў ма гі лу (гэ ты мі ка вал ка мі аб ра да вай тка ні ны мож на 

бы ло ля чыць не ка то рыя цяж кія хва ро бы, асаб лі ва за хвор ван ні 

су ста ваў); зні шча лі, ір ва лі, спаль ва лі, раз бі ва лі, у тым лі ку ла-

ма лі, прад ме ты, з які мі па мер лы быў у не па срэд ным кан так це 

ў апош нія хві лі ны жыц ця (па сцель ныя пры на леж нас ці, грэ бень, 

люс тэр ка і да т. п.), зні шча лі і тыя пры ла ды, якія ўсту па лі ў не-

па срэд ны кан такт з па мер лым (мы ла, прас ці на і ін шае).

Раз лом лі ван не, раз дзі ран не, спаль ван не ці лю бо га ро ду 

зні шчэн не як ры ту аль нае дзе ян не вы ка рыс тоў ва лі ў аб ра дах 

вяс но ва-лет ня га цык ла, на прык лад, спаль ва ю чы або раз ры-

ва ю чы, а за тым рас кід ва ю чы па по лі пу дзі ла Мас ле ні цы або 

Зі мы.

У шлюб най сім во лі цы і вя сель ных аб ра дах раз бі ва лі по суд, 

г. зн. ла ма лі, сім ва лі зу ю чы раз бу рэн не, зні шчэн не ра ней ша-

га, да шлюб на га ста ту су жа ні ха і ня вес ты. Той жа сім во лі кай 

пра сяк ну ты ўсе ры ту аль ныя дзе ян ні пас ля пер шай шлюб най 

но чы. Ка лі ня вес та бы ла цнат лі вая, у аб ра дах удзель ні ча лі 

«цэ лыя» прад ме ты (та лер ка, лыж ка, блі нец, ка шу ля і да т. п.), 

ка лі не — на да рва ныя, вы шчарб ле ныя, трэс ну тыя, дзі ра выя. 

У не ка то рых рэ гі ё нах пе рад пер шай шлюб най ноч чу ці пас ля 

яе жа ніх ці сват па він ны бы лі ра за рваць, г. зн. ру ка мі раз ла-

маць ва ра ную ку ры цу, што лі чы ла ся па цвяр джэн нем цнат лі-

вас ці ня вес ты.

Хлеб ла маць, а не рэ заць мож на бы ло толь кі аб ра да вы 

(на прык лад, па мі наль ны, што і ра бі ла зга да ная ва мі ба бу-

ля). Вы клю чэн не тут скла дае вя сель ны ка ра вай, які рэ за лі на-

жом і ра біць гэ та мог толь кі муж чы на — час цей за ўсё хрос ны 

баць ка жа ні ха або ня вес ты.

У паў ся дзён ным жыц ці ла маць хлеб ка тэ га рыч на за ба-

ра ня ла ся: за ба ро на на пе ра лам лен не хле ба час та ма ты ва ва-

ная тым, што «хлеб му чыц ца, ка лі яго ло мяць» (укр. Па лес се); 

«ло ма ты хлеб — грих ве лы кый» (Жы то мір ская воб ласць); 

«бу дзіш ла маць, бу дуць чэр ці лы ка дзер ці» (Бран ская воб-

ласць). Ня рэд ка лі чы ла ся, што хлеб ло мяць толь кі лю дзі, якія 

не ба яц ца Бо га» (Па лес се, Го мель шчы на)».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва насць 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».

Спытайце пра радзіннаеСпытайце пра радзіннае

КАЛІ МОЖНА 
ЛАМАЦЬ 
ХЛЕБ?

Га ра скоп стры жак на жні вень

Аб гэ тым, пе рад ае ка рэс пан дэнт 

Бел ТА, за явіў на чаль нік упраў лен-

ня куль ту ры Брэсц ка га абл вы кан-

ка ма Сяр гей ПА НА СЮК.

«Клю ча вы мі аб' ек та мі гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны, на якіх вя-

дуц ца ад наў лен чыя ра бо ты, на гэ ты 

мо мант з'яў ля юц ца Ко саў скі па ла-

ца ва-пар ка вы ан самбль і па ла ца вы 

комп лекс Са пе гаў у Ру жа нах, уклю-

ча ныя ў дзяр жаў ную ін вес ты цый ную 

пра гра му, — ска заў на чаль нік упраў-

лен ня. — Рэ стаў ра цыя Ко саў ска га ан-

самб ля па ча ла ся ў 2008 го дзе. Пра-

ве дзе на вя лі кая ра бо та па за ха ван ні 

гэ та га ава рый на га аб' ек та. Фі нан-

са ван не пра ду гледж вае Br5,1 млн. 

Пла ну ец ца ства рэн не му зей най 

экс па зі цыі, шмат функ цы я наль ных 

па мяш кан няў для пра вя дзен ня роз-

ных ме ра пры ем стваў. За вяр шэн не 

ра бот на аб' ек це за пла на ва на на 

2020 год». Сяр гей Па на сюк ад зна-

чыў, што не менш важ ным аб' ек там 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны з'яў-

ля ец ца па ла ца ва-пар ка вы комп лекс 

Са пе гаў, дзе не аб ход на пра вес ці рэ-

стаў ра цыю і кан сер ва цыю аб' ек таў 

ан самб ля. «Для ства рэн ня зна ка ва га 

для Бе ла ру сі ту рыс тыч на га клас та ра 

Ко са ва-Ру жа ны не аб ход на ства рэн не 

раз ві той інф ра струк ту ры як транс-

парт най, так і аб слу го вай, а так са ма 

за ці каў ле насць ту рыс тыч ных фірм 

для па пу ля ры за цыі но вых па слуг», — 

пад крэс ліў ён.

Пры рэа лі за цыі рас па ра джэн ня 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі аб пад рых тоў цы 

да свят ка ван ня ты ся ча год дзя Брэс та 

вя дуц ца ра бо ты па ка пі таль ным ра-

мон це бу дын ка ар хеа ла гіч на га му-

зея «Бя рэс це». «У жніў ні 2019 го да 

ра бо ты бу дуць за вер ша ны ў поў ным 

аб' ёме. У бя гу чым го дзе бу дзе ўдзе-

ле на ўва га па паў нен ню му зей най ка-

лек цыі, удас ка на лен ню экс па зі цый, а 

так са ма ўка ра нен ню но вых форм у 

куль тур на-асвет ныя і аду ка цый ныя 

ра бо ты», — да даў на чаль нік упраў-

лен ня.

Акра мя та го, ён на га даў, што ў 

каст рыч ні ку 2019 го да ў Брэс це прой-

дзе ІV На цы я наль ны фо рум «Му зеі 

Бе ла ру сі», у час яко га бу дуць пра-

дэ ман стра ва ны да сяг нен ні му зе яў 

рэс пуб лі кі. Біб лі я тэч ныя ўста но вы 

Брэсц кай воб лас ці ма юць ста ноў чую 

ды на мі ку раз віц ця якас ці па слуг. Паў-

сюд на вя дзец ца ра бо та па фар мі ра-

ван ні ін фар ма цый на га па тэн цы я лу 

рэ гі ё на. Біб лі я тэ кі воб лас ці ак тыў на 

ўка ра ня юць ін фар ма цый ныя тэх на-

ло гіі.

Па вод ле слоў Сяр гея Па на сю ка, 

рэа лі за цыя дзярж пра гра мы «Куль-

ту ра Бе ла ру сі» на 2016—2020 га ды 

дае маг чы масць раз ві ваць куль тур-

ны па тэн цы ял воб лас ці, «брэн да выя 

рэ гі я наль ныя пра дук ты і па слу гі, за-

сна ва ныя на мяс цо вых куль тур ных 

тра ды цы ях, па ляп шаць тэх ніч ны 

стан і пры ваб насць аб' ек таў гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны, тым са мым 

па вя ліч ва ю чы ту рыс тыч ны па тэн цы-

ял кра і ны».

З'Я ВІЦ ЦА ЗНА КА ВЫ КУЛЬ ТУР НЫ КЛАС ТАРЗ'Я ВІЦ ЦА ЗНА КА ВЫ КУЛЬ ТУР НЫ КЛАС ТАР

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Чулі?!Чулі?!
Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты Ко саў ска га па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля 

пла ну юць за вяр шыць у 2020 го дзе.


