
Ка лі цмок 
зо ла та ня се

У сва іх да сле да ван нях Ці ма-
фей зай ма ец ца эт на аст ра но мі яй. 
Гэ та на ву ка, якая вы ву чае, як тыя 
ці ін шыя ня бес ныя це лы і з'я вы ад-
бі ва лі ся на куль ту ры, у тым лі ку 
вы зна чае, ад куль пай шлі іх наз вы. 
На шы прод кі да во лі час та ба чы лі 
ў пра цэ сах, якія не маг лі рас тлу-
ма чыць ней кі не вя до мы ім знак. 
На прык лад, дзяў ча ты вы хо дзі лі на 
Ба га тую куц цю (ве чар на пя рэ дад ні 
ста ро га Но ва га го да) па ва ра жыць 
на ка ха на га і га ва ры лі: «Гэ та — 
твая зор ка, а гэ та — мая». Да лей 
ча ка лі, па куль зор ка ско ціц ца, і на 
які бок ся ла яна та кім чы нам па ка-
жа — ад туль і жа ніх прый дзе. На 
Куц цю, пе рад Ка ля да мі, гля дзе лі 
на не ба і ду ма лі: ка лі шмат зо рак, 
улет ку бу дзе шмат гры боў і ягад.

Вя до ма, ста ра жыт ныя па вер'і 
ста лі ас но вай для мно гіх су час ных 
пры кмет. Ка лі ля ціць ме тэ ор, ця пер 
мы гля дзім на гэ ту «ля ту чую зор ку» 
і за гад ва ем жа дан не. Та кое па вер'е 
пай шло ад та го, што зор ка ата я сам-
лі ва ла ся з ду шой. У пер шую чар гу 
лі чы ла ся, што, ка лі яна па дае, — гэ-
та хтось ці на ра джа ец ца або па мі-
рае. Ка за лі: ка лі зор ка хут ка ля ціць, 
дык і ро ды хут кі мі бу дуць. Яр кая або 
цьмя ная — та кі і ча ла век бу дзе. Ме-
на ві та та му най больш яр кія зор кі, 
та кія як, на прык лад, Ве не ра, маг лі 
па раў ноў ваць з ца ром і га ва ры лі: 
«Ца ро ва зор ка ўзы шла». Цьмя-
ную ж ата я сам лі ва лі з ведзь май або 
хво рым. Ты каць паль ца мі 
ў зор кі нель га — мож на 
так на ткнуц ца на сваю і 
скі нуць з не ба. Так са ма 
лі чы лі, што з-за гэ та га 
мо жа ба ро даў ка на паль-
цы з'я віц ца. Пры гэ тым 
ля чы лі яе гэ тым жа спо-
са бам: ка лі ля це ла зор ка, 
трэс лі ру кой — ба ро даў ку 
быц цам скід ва лі.

Асаб лі ва яр кія ме тэ о-
ры, іх ця пер на зы ва юць 
ба лі да мі, па раў ноў ва лі з 
цмо ка мі. У за леж нас ці ад 
та го, яко га ён ко ле ру, ка-
за лі, што цмок ня се зо ла-
та або срэб ра. У не ка то-
рых мес цах так на зы ва лі 
д'яб ла, які пе ра тва рыў ся 
ў змяю. Та му ад па вед-
на і лю дзі ра ней маг лі 
на ба лід прос та ка заць: 
«Змей па ля цеў». А яшчэ 
ў ме тэ ор пе ра тва ра ец ца 
ведзь ма ці ча раў нік, каб 
што-не будзь скрас ці.

Тра ды цыя ж за гад-
ваць жа дан не на зор кі, 
якія па да юць, звя за на 
з ве рай у тое, што зніч-
ка — гэ та анёл, які спус-
ка ец ца на зям лю па ду шу 
ча ла ве ка, які ады хо дзіць 
у ін шы свет. І ні бы та, па-
куль ён ля ціць па не бе, ён 
не мо жа ні ко му ад мо віць. 

Та му, атрым лі ва ец ца, ча ла век са 
сва і мі жа дан ня мі звяр та ец ца не па-
срэд на да анё ла. Але ме тэ ор меў і 
кан крэт нае прак тыч нае пры мя нен-
не: ка лі яго ба чы лі, ад цяг ва лі ва-
ла сы — які хвост у зор кі, на столь кі 
доў гія і ва ла сы бу дуць.

Так са ма дзе-ні дзе ве ры лі, што 
ка лі зор ка ўпад зе на зям лю, то на 
тым мес цы ра за льец ца сма ла і 
нель га бу дзе бу да ваць дом. Та кое 
мер ка ван не час цей су стра ка ец ца 
ва ўкра ін скіх ве ра ван нях. Там лі чы-
лі, што чорт гу ляе па не бе і спра буе 
пад мя ніць зор кі на свае свеч кі, а 
анёл скід вае іх. Зніч ка — гэ та па-
дае сам чорт або яго свеч ка, та му і 
раз лі ва ец ца сма лой, да ля та ю чы да 
зям лі. Акра мя та го, сцяг ваць зор кі з 
не ба маг лі ведзь мы, вы ка рыс тоў ва-
ю чы пры гэ тым звы чай ную ніт ку. Ім 
гэ тыя ня бес ныя це лы бы лі па трэб-
ны для па вя лі чэн ня ма гіч най сі лы.

Як не па крыў дзіць 
Ме сяц

Наз вы су зор' яў так са ма бы лі 
звя за ны з ле ген да мі, мно гія з якіх 
хрыс ці я ні за ва ныя. На прык лад, Вя-
лі кую Мядз ве дзі цу час та на зы ва лі 
Іл ьёў Воз: свя ты Ілья быў за не се ны 
на не ба жы вым у аг ніс тай ка ляс ні-
цы. Тым ча сам у лі тоў цаў за ха ва ла-
ся наз ва, якая азна чае Воз Пе ру на. 
У та кім ра зе мож на рэ кан стру я ваць, 
што асноў ны воб раз ка лісь ці ра ней 
мог быць звя за ны не са свя тым, а з 
па ган скім бо гам Пе ру ном. У нем цаў 
наз ва гэ та га су зор'я гу чыць як Воз 

Одзі на. Апіс ва лі яго так: воз і тры 
ка ні. Адам Міц ке віч у паэ ме «Пан 
Та дэ вуш» пі ша пра Мядз ве дзі цу 
як пра Да вы даў Воз і ка жа, што 
ста рыя літ ві ны на зы ва лі яго Во зам 
злых ду хаў», та му што «На ім Лю-
цы пар, ка лі Бо га не па слу хаў, / Дык 
млеч ным шля хам рваў ся ўжо ў ня-
бёс па ро гі, / Ды Мі ха іл спы ніў яго і 
збіў з да ро гі, / І воз той па між зор 
зла ма ны ка вы ляе — / Мі хал-Ар хан-
гел на праў ляць не да зва ляе».

Дру гая зор ка ад кан ца руч кі каў-
ша Вя лі кай Мядз ве дзі цы на зы ва-
ец ца Мі цар, по бач з ім — Аль кор. 
Лі чы ла ся, асаб лі ва ва ўкра ін скіх ве-
ра ван нях, што Аль кор — гэ та са ба ка, 
які пры вя за ны да Мі ца ра. І, ка лі ён 
пе ра гры зе вя роў ку, бу дзе ка нец све-
ту. Та кі ма тыў су стра ка ец ца і ў ін шых 
мі фа ло гі ях. А ў па ля каў Аль кор на зы-
ва юць Фур ма нам. У эс тон цаў вы ка-
ры ста ны ін шы воб раз: ні бы та воўк 
ха цеў з'ес ці ўсіх ва лоў, але па стух 
яго за ўва жыў і пры вя заў вя роў кай да 
су сед няй зор кі. Яшчэ ёсць па вер'е, 
што ад на з зо рак Вя лі кай Мядз ве дзі-
цы з'яў ля ец ца ў не ка то рых мяс ці нах, 
і, дзе яна спы ніц ца на Ку пал ле, лю дзі 
бу дуць шчас лі выя.

По яс Ары ё на ў Бе ла ру сі на зы-
ва лі «Тры Сяст ры», або «Тры Пра-
лі». Гэ та на гад вае вя до мы ка зач ны 
ма тыў, ка лі тры дзяў чы ны пра дуць 
жыц цё ча ла ве ка. Наз вы Тры Ка-
ра лі, або Тры Ве шчу ны, звя за ны 
з ад ным з асноў ных хрыс ці ян скіх 
сю жэ таў — на ра джэн нем Хрыс та. 
Так са ма ўзы ход су зор'я сім ва лі-
за ваў па ча так свя та Ва дох ры шча. 

А зор ку, якую ба чы лі на 
Ка ля ды, на зы ва лі Бэт-
ле ем скай. Пры чым гэ та 
маг ла быць і пла не та.

Гэ тае ж су зор'е на зы-
ва лі Ка ро мы сел — тлу-
ма чы лі тым, што быц цам 
гэ та дзяў чы на ня се ва ду. 
Гіс то рыя гу чыць так: ад-
ной чы дзяў чы на ў поў ню 
пай шла па ва ду, у ка ло-
дзе жы на бра ла ва ды, і 
штось ці ёй не спа да ба-
ла ся — бы ла ў кеп скім 
на строі — па ка за ла яна 
аза дак Ме ся цу. Ён па-
крыў дзіў ся і за цяг нуў 

яе на не ба. Гэ та ле ген да — на каз 
лю дзям па ва жаць ня бес ныя це лы, 
бо ка лісь ці яны бы лі звя за ны з рэ-
лі гій ны мі ўяў лен ня мі, ба га мі і ду-
ха мі. На прык лад, у ка то лі каў ёсць 
воб раз Ма ці Бо жай, якая ся дзіць 
на паў ме ся цы. І час та яр кая зор ка, 
на ма ля ва ная по бач з паў ме ся цам, 
і сім ва лі зуе яе.

Да рэ чы, пра пля мы на Ме ся цы 
ёсць не каль кі кры ва вых гіс то рый. 
Ка за лі, што гэ та Ка ін за ка лоў Аве ля, 
ці гэ та пля мы ад кры ві з кры жа, на 
якім Хрыс тос быў рас пя ты, ці гэ та 
свя ты Юрый за бі вае змея. На ват 
га во раць, што гэ та Адам за бі вае 
Еву. Але ёсць і ін шае ўяў лен не: гэ-
та твар са мо га Ме ся ца. А зме ну яго 
фаз тлу ма чы лі так: у Пе ру на бы ла 
жон ка За ран ка, і яна па ча ла су стра-
кац ца з Ме ся цам. Пе ру ну, вя до ма, 
гэ та не спа да ба ла ся, і ён яго рас сек. 
Але Бог зра біў так, каб ён кож ны 
раз пе ра ра джаў ся. Яшчэ ад на ле-
ген да га во рыць: на не бе ёсць ба ба, 
якая кож ны раз за меш вае цес та, і 
з яго з'яў ля ец ца ме сяц ні бы та блін. 
Але по тым ён кры шыц ца на зор кі 
і зноў па дае ў гэ тую адзеж ку. Пад 
вёс кай Сце бе ра кі (Ві лей скі ра ён) 
знай шлі шэ раг ка мя нёў, на кож ным 
з якіх ма люн кі ні бы ра гоў, але трош-
кі па вер ну тыя. Лі чыц ца, што та кім 
чы нам лю дзі спра ба ва лі ад люст ра-

ваць зме ну фаз Ме ся ца. На во зе ры 
Яна ва, не да лё ка ад По лац ка, ёсць 
ка мен ны комп лекс, які на зы ва юць 
бе ла рус кім Стоў нхен джам. Да след-
чы кі спра бу юць звя заць яго з на зі-
ран ня мі зор на га не ба.

Сказ пра квак ту ху
Пле я ды — зор ны збор у су зор'і 

Цяль ца — на зы ва лі прос та Сі та і 
тлу ма чы лі, што праз яго Бог пра-
се яў пер шыя зяр нят кі жы та, ка лі 
толь кі су свет за чы наў ся. Ёсць цэ-
лы шэ раг на зваў Пле яд, як Ва ла-
са жар, Ві са жар, Ва ло сы ня. Дак-
лад ная эты ма ло гія не зра зу ме лая, 
але, маг чы ма, наз вы звя за ны з 
культ ам Вя ле са (дру гі па знач нас ці 
бог пас ля Пе ру на). Ёсць на род ная 
эты ма ло гія, якая га во рыць, што Ва-
ла са жар — гэ та яр кія ва ла сы. Яшчэ 
ад на з маг чы мых ін тэр прэ та цый: 
так ра ней маг лі на зы ваць пэў ны 

від пры чос кі ў за муж ніх жан чын. 
Па ўзы хо дзе ці за ха дзе Пле яд ад-
зна ча лі па ча так свя та Юр'я.

Ёсць па вер'е, што зо рач кі ў Плея -
дах — гэ та ку ра нят кі, а са мая яр-
кая — іх ма ці-ку ры ца. Па хар вац кай 
ле ген дзе гэ тая ку ры ца вы ра та ва ла 
царк ву! Ка лісь ці даў но бы ла ад на 
царк ва, якую ха це лі зруй на ваць не-
пры яце лі. Прый шлі тыя лі ха дум цы 
ўве ча ры і ссек лі дрэ ва на су праць 
бу дын ка, дзе ся дзе ла квак ту ха. Яна 
ўпа ла, па ча ла лё таць і кры чаць — 
пра чну лі ся ся ля не і аба ра ні лі царк ву. 
Зла чын цы збег лі, і іх ані як не маг лі 
знай сці. У гэ ты мо мант жы ха ры па-
чу лі ў не бе чый сьці крык і пай шлі на 
яго, па куль не знай шлі, дзе сха ва-
лі ся зла чын цы. І крык ку рач кі за ціх. 
Ка лі арыш тоў ва лі зла чын цаў, нех та 
па гля дзеў на не ба, а там бы ла куп ка 
зо ра чак, па доб ная да квак ту хі, якую 
гэ так і на зва лі — Квоч ка.

А што яшчэ?
Па ляр ную зор ку на зы ва лі Паў-

ноч най або Зор ным Ка лом. Хут чэй 
за ўсё апош няе — гэ та та тар скае 
за па зы чан не. Па іх ле ген дах Вя-
лі кая Мядз ве дзі ца — гэ та конь, 
пры вя за ны да Зор на га Ка ла, які 
хо дзіць ва кол яго. Пра Паў ноч ную 
зор ку яшчэ га ва ры лі: «ста іць, як 
цвік». Су зор'е Дра ко на, які ўец ца 
па між Ма лой і Вя лі кай Мядз ве дзі-
ца мі, на зы ва лі прос та Зме ем. Па 
па вер'і гэ та яго за біў свя ты Юрый, 
а Бог па ве сіў ка ля са май вы со кай 
зор кі, каб лю дзі па мя та лі пра та кі 
ге ра іч ны ўчы нак.

Шмат ін шых на зваў су зор' яў ма-

юць хрыс ці ян скія ка ра ні. Паў ноч ную 

Ка ро ну ата я сам ляюць з цяр но вым 

вян ком, які па кла лі на га ла ву Хрыс-

та. Ле бедзь — су зор'е, якое доб ра 

бач на ле там і во сен ню, — на зы ва лі 

Ца роў Крэст. Ён звя за ны з воб ра зам 

кры жа, на якім быў рас пя ты Хрыс-

тос. Ка пэ лу — яр кую зор ку ў су зор'і 

Воз ні ка — на зы ва лі Ка зой, да рэ чы 

ме на ві та так яна пе ра кла да ец ца з 

ла ты ні, і звяз ва лі яе з Ка ля да мі.

Вя до ма, што не маг лі на род ныя 
па вер'і абы сці адзін з най больш яр-
кіх аб' ек таў зор на га не ба — Ве не ру. 
Яе на зы ва лі За ран кай, Ве чар ні цай, 
Воў чай зор кай, Ведзь май, Дзян ні-
цай, Мар' яй (ра ніш нюю) і Да р'яй 
(вя чэр нюю), Звя ры най зор кай.

Услед за птуш ка мі
Ка лі па грэ час кай мі фа ло гіі Ге ра 

на не бе ма ла ко раз лі ла — і з'я віў ся 
Млеч ны Шлях, то на бе ла рус кай зям-
лі воб раз на шай га лак ты кі на не бе 
на зы ва лі Пту шы най да ро гай і ка за лі 
пра тое, што яна па каз вае на пра мак 
птуш кам у вы рай. Га во раць, што лё-
та юць па ёй кні га ўка, жу ра вель, гусь, 
бу сел і кач кі. Яшчэ маг лі на зы ваць 
яго Чу мац кі шлях — гэ та па лес кі і 
ўкра ін скі ва ры янт, та му што чу ма кі 
соль ва зі лі з поў на чы на поў дзень. 
А ўзім ку Млеч ны Шлях аку рат та кім 
чы нам за ры ен та ва ны. Шэ раг на зваў 
звя за ны з га ра да мі: Да ро га ў Кі еў, 
Да ро га ў Іе ру са лім. Мо жа, свя тыя хо-
дзяць ту ды па гэ тай зор най да ро зе. 
Але і ў нас іс нуе ле ген да пра ма ла ко: 
ка лі Бог яшчэ ха дзіў па зям лі, ён за-
ба ра ніў чор ту яго піць. А той вы ме няў 
збан з ма ла ком на са ма гон. Але Бог 
гэ та за ўва жыў, па чаў бег чы за чор-
там, а той усё і раз ліў — атры маў ся 
Млеч ны Шлях.

На жаль, на ша па го да не заў сё ды 
да зва ляе па на зі раць за зор ка мі з-за 
аб ло каў. Але ў лю бы час уба чыць 
іх мож на ў пра гра ме «Стэ ла ры ум». 
Да рэ чы, там мож на па гля дзець на 
зор кі і ва ча мі на шых прод каў. З Ці-
ма фе ем Аві лі ным звяз ва лі ся рас-
пра цоў шчы кі пра гра мы, каб ён па-
ве да міў ім гэ тыя ле ген ды, па якіх 
бель гій скі мас так Ёхан Май рыс зра-
біў ма люн кі воб ра заў су зор' яў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу
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Ба чыш? Зор ка ўпа ла!
ШТО ДУ МА ЛІ НА ШЫ ПРОД КІ, ГЛЕ ДЗЯ ЧЫ НА НАЧ НОЕ НЕ БА?

«Ад ной чы зі мо вым ве ча рам су стрэ-
лі ся тры ка ра лі на не ба схі ле...» Так 
маг ла па чы нац ца ад на з ка зак, якую 
рас каз ва ла ма ці сва ім дзет кам на 
бе ла рус кай зям лі не каль кі ста год-
дзяў та му. Тры Ка ра лі — гэ та, як мы 
на зы ва ем сён ня, по яс Ары ё на. Ён 
вель мі доб ра бач ны за раз уве ча ры. 
На столь кі яр кі, што на ват у за све-
ча ным ліх та ра мі го ра дзе яго да во лі 
лёг ка знай сці. Ка лі за зір нуць у пла-
не та рый, там рас ка жуць, што Ары-
ён — гэ та па ляў ні чы, які прый шоў да 
нас з ста ра жыт на грэ час кіх мі фаў. 
А вось каб да ве дац ца, ад куль узя-
лі ся Тры Ка ра лі і якія ін шыя наз вы 
атры ма лі вя до мыя су зор'і ў на род-
ных бе ла рус кіх ле ген дах, мы звяр ну-
лі ся да Ці ма фея АВІ ЛІ НА, на ву ко ва га 
су пра цоў ні ка На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі.

СЛОЎ НІК БЕ ЛА РУС КІХ ЗО РАК І СУ ЗОР' ЯЎ:
Вя лі кая Мядз ве дзі ца — Воз, Ка лё сы, Конь, Ка ляс ні ца, 

Гра жу ля Ко лы, Іл лёў Воз, Да вы даў Воз, Коўш, Ста жар, 
Ваў чы ца.

Ма лая Мядз ве дзі ца — Ма лы Воз, Ма лы Конь.

По яс Ары ё на — Кас цы, Тры Сяст ры, Ка ро мы сел, Тры 
Ка ра лі, Граб лі, Асіл кі, Ма та ві ла, Ляс ка Яку ба.

Пле я ды — Сі та, Ва ла са жар, Ві са жар, Ва ло сы ня, Ста-
жар'е, Кур кі, Сяў цы, Куч кі, Ка ро на, Гняз до, Сем Маль цаў.

Па ляр ная зор ка — Паў ноч ная зор ка, Зор ны Кол.

Дра кон — Змей.

Ва ла пас — Ара ты.

Ле бедзь — Пят ро ва Пал ка, Ца роў Крэст, Чэс ны 
Крэст.

Ка сі я пея — Кас цы.

Лі ра — Ня вес та, Два Бра ты, Са пер нік (толь кі ў Ка рат-
ке ві ча).

Ка пэ ла — Ка за.
Мас тач ка Алё на Сяр ге е ва ад люст ра ва ла воб раз Пту шы най да ро гі.

Той са мы Змей, яко га за біў свя ты 
Юрый, ва ча мі бель гій ска га мас та ка.


