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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.52 20.25 14.33
Вi цебск — 5.38 20.18 14.40
Ма гi лёў — 5.42 20.15 14.33
Го мель — 5.43 20.07 14.24
Гродна — 6.08 20.39 14.31
Брэст    — 6.12 20.36 14.24

ЗАЎТРА
— Ця бе на огул што-не будзь ці ка-

віць акра мя гро шай?

— Так.

— Што?

—- Дзе яны?

Сяб роў кi ро бяць сэл фi:

— Ой, та кая мор да кры вая атрым лi-

ва ец ца!

— Го дзе та бе, ты на маю па гля дзi.

— Я пра тваю i ка жу!

— Лю ба, да ця бе прый шлі!

— Дак лад на да мя не?

— Так. Спы та лі: «Дзе гэ та га дзі на?!»
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1910 год — на ра дзіў ся 

Ге ор гій Сця па-

на віч Лаў роў, ак цёр, за слу-

жа ны ар тыст Бе ла ру сі (1961). 

Слу жыў у БДТ-3, Бе ла рус кім 

ТРА Ме (тэ ат ры ра бо чай мо ла-

дзі), тэ ат ры юна га гле да ча БССР, Па лес кім 

аб лас ным дра ма тыч ным тэ ат ры, Ма гі лёў скім 

аб лас ным тэ ат ры му зыч най ка ме дыі, Бел-

дзярж эст ра дзе.

1964 г о д 

— на-

ра дзіў ся Аляк сандр 

Мі хай ла віч Мыз гін, 

бе ла рус кі спарт смен 

(вес ла ван не на бай-

дар ках і ка ноэ), за-

слу жа ны май стар 

спор ту СССР (1990). 

Чэм пі ён све ту (1989, 

1990) на бай дар цы-

чац вёр цы на дыс тан цыі 10 000 м. Ся рэб ра ны 

пры зёр чэм пі я на ту све ту (1985) на бай дар цы-

чац вёр цы на дыс тан цыі 1000 м.

1980 год — Ле нін ская прэ мія пры су-

джа на ака дэ мі ку НАН Бе ла ру сі 

Мі ка лаю Ба ры се ві чу, су пра цоў ні кам Ін сты ту та 

фі зі кі НАН Бе ла ру сі Вік та ру Гру зін ска му і Ві та-

лю Тал ка чо ву за цыкл ра бот па спект ра ска піі 

сва бод ных скла да ных ма ле кул.

1870 год — на ра дзіў ся 

Ула дзі мір Іль іч 

Ле нін (Уль я наў), ра сій скі па лі-

т ы ч  н ы 

д з е  я ч , 

ар га ні за тар баль ша віц-

кай пар тыі, за сна валь нік 

са вец кай дзяр жа вы.

1915 год — пад час Пер шай су свет най 

вай ны на За ход нім фрон це ў ра ё не 

бель гій ска га го ра да Іпр гер ман скае ка ман да ван-

не ўпер шы ню ажыц ця ві ла га за вую ата ку су праць 

фран цуз скіх вой скаў. У вы ні ку пя ці хві лін на га вы-

пус ку хло ру па цяр пе ла больш за 15 ты сяч фран-

цуз скіх сал дат, з іх пяць ты сяч па мер ла.

1935 год — Саў нар кам пры няў па ста-

но ву «Аб кад рах до на раў». Ме ды-

цын скія ўста но вы аба вяз ва лі ся за кож нае ўзяц це 

кры ві вы да ваць кад ра вым до на рам гра шо вую 

кам пен са цыю на ўзмоц не нае хар ча ван не.

1945 год — Чыр во най Ар мі яй вы зва ле-

ныя вяз ні фа шысц ка га кан цэнт-

ра цый на га ла ге ра За ксен хаў зен, ство ра на га ў 

1936-м ка ля Патс да ма. Тут бы ло зні шча на звыш 

100 ты сяч вяз няў. З 1961-га на тэ ры то рыі бы ло-

га ла ге ра дзей ні чае між на род ны му зей.

БАЛЬ ЗАК:

«Усё пры хо дзiць свое ча со ва для 

тых, хто ўмее ча каць».
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Месяц
Апошняя квадра 15 красавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Вадзіма.

К. Настассі, Яўгеніі, Лукаша, 

Лявона, Фелікса.

ТА ЯМ НІ ЦЫ І АД КРЫЦ ЦІ

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

—

Вы клю ча ем 
пры чы ны 
пе ра рас тан ня

Доб ры па са дач ны ма тэ ры ял 

мож на вы зна чыць вi зу аль на па 

шчыль ным лiс цi, раў на мер най 

афар боў цы i пра вiль най фор-

ме. Але ка лi за ўва жа ныя якiя-

не будзь дэ фар ма цыi — трэ ба 

тэр мi но ва шу каць iх пры чы ну. 

Як пра вi ла, ма ла да свед ча ныя 

ага род нi кi да пус ка юць на ступ-

ныя па мыл кi:

за над та ран нi па сеў на сен ня;

вы со кую тэм пе ра ту ру ў па-

мяш кан нi — яна час та пра ва-

куе за лiш нi рост;

не да хоп свят ла, якi пры во-

дзiць да «вы цяг ван ня» i зня сi-

лен ня, бо рас лi ны iн стынк тыў на 

цяг нуц ца да свят ла;

ад сут насць кант ро лю коль-

кас цi пад корм кi i па лi ву, у вы нi ку 

ча го маг чы мая за трым ка раз-

вiц ця цi на ад ва рот — за над та 

ак тыў ны рост.

Ага род нiн ным куль ту рам, 

якiя се юц ца ў агуль ны кан тэй-

нер, важ на свое ча со ва пра во-

дзiць пi кi роў ку, каб лiс ты не 

раз рас та лi ся праз мер на i не 

за ця ня лi адзiн ад на го.

За па воль ва ем рост
Ка лi, ня гле дзя чы на на-

ма ган нi, ра са да пай шла ў 

рост, вы ка рыс тоў ва ец ца 

не каль кi спо са баў «рэ анi-

ма цыi»:

пры браць кан тэй не ры ў 

цём нае па мяш кан не;

мi нi мi за ваць аб' ёмы па-

лi ву;

вы клю чыць мi не раль ную 

пад корм ку;

знi зiць тэм пе ра ту ру або 

пе ра нес цi ра са ду ў пра ха-

лод нае па мяш кан не;

апра ца ваць са джан цы 

рэ гу ля та рам рос ту.

Ка лi ж за па воль ваць 

рост ужо поз на, мож на 

звяр нуц ца да эк стран ных 

мер: па дзя лiць ко рань рас-

лi ны, якая за над та вы цяг-

ну ла ся i ад та го асла бе ла, на 

дзве част кi i змяс цiць кож ную 

ў ёмiс тасць з ва дой. Але важ-

на па мя таць, што та кiя рас лi ны 

да дуць больш поз нi ўра джай.

Ра ту ем ага род нiн ныя 
куль ту ры

Iс ну юць агуль ныя пра вi лы 

до гля ду ўсiх рас лiн, але не ка-

то рыя ага род нiн ныя куль ту ры 

па тра бу юць асаб лi вай ува гi. 

Больш за ўсё схiль ныя да пе-

ра рас тан ня са джан цы та ма таў. 

Ка лi ад бы ва ец ца ўзмоц не ны 

рост, мож на пры шчып нуць 

верх нюю част ку сцяб ла аль бо 

ад рэ заць вер ха вi ну ў пе ра рост-

ка i, па са дзiў шы яе ў асоб ны 

по суд з ва дой, з ча сам атры-

маць яшчэ адзiн куст.

Пад се мя доль нае сцяб ло 

са джан цаў агур коў так са ма 

час та вы цяг ва ец ца яшчэ да 

з'яў лен ня лiс точ каў. У та кiх 

вы пад ках мож на скру цiць яго 

ўздоўж краю ра сад най ёмiс-

тас цi i пры сы паць грун там да 

се мя доль ных лiст коў. Праз 

ты дзень ён ука ра ня ец ца, 

а рас лi на пры тар мож вае 

рост. Пер шы час з ра са дай 

пер цу па сту па юць гэ так жа, 

як з та ма та мi, — пры шчып-

ва юць вер ха вi ны. Ка лi гэ-

та га не да стат ко ва, мож на 

пе ра са дзiць са мыя буй ныя 

са джан цы ў боль шую ёмiс-

тасць. Стрэс пе ра сад кi пры-

гня таль на дзей нi чае на iх 

рост, i яны вы раў ноў ва юц ца 

з ас тат нi мi.

Асця рож ны мi вар та быць 

з са джан ца мi ка пус ты, бо 

яны не тры ва юць пi кi роў кi. 

Ка лi яе ра са да тро хi пе ра-

тры ма на, доб ра пры сып це 

сцяб ло гле бай пры вы са-

джван нi ў грунт.

Пе ра рос лая ра са да не 

праб ле ма, ка лi свое ча со ва 

пры няць не аб ход ныя ме ры.

РА СА ДА ПЕ РА РАС ТАЕ — 
ШТО РА БIЦЬ?

На дне шклян кіНа дне шклян кі

ПІ ЦЕ МА ЛА КО...
Бу дзе це зда ро выя?

Аме ры кан скія на ву-

коў цы з Уні вер сі тэ-

та зда роўя Ло ма 

Лін да ў Ка лі фор ніі 

вы яві лі су вязь па-

між ужы ван нем 

ма лоч ных пра дук-

таў і ры зы кай раз-

віц ця ра ка ма лоч-

най за ло зы. Вы-

ні кі іх да сле да ван ня апуб лі ка ва ны на пар та ле 

MedіcalXpress.

Аў та ры пра ана лі за ва лі звест кі аб ра цы ё не хар ча-

ван ня 53 ты сяч зда ро вых жан чын, якія на зі ра лі ся на 

пра ця гу вась мі га доў. Удзель ні цы тэс ці ра ван ня за паў-

ня лі хар чо выя апы таль ні кі, а так са ма па каз ва лі шэ раг 

ін шых фак та раў, у тым лі ку час та ту ўжы ван ня ал ка го-

лю, уз ро вень фі зіч най ак тыў нас ці, пры ём гар ма наль ных 

прэ па ра таў і ін шых ле каў.

Да кан ца на зі ран ня бы ло за рэ гіст ра ва на 1057 вы пад-

каў раз віц ця пух лін гру дзей. Спе цы я ліс ты вы свет лі лі, што 

час цей шае ўжы ван не ма лоч ных пра дук таў звя за на з боль-

шай ры зы кай раз віц ця ра ку. Ад зна ча ец ца, што маг чы май 

пры чы най гэ тай су вя зі мо жа быць утры ман не ў ма ла цэ 

па ла вых гар мо наў, якія спры я юць раз віц цю пух лін.

Пры гэ тым спе цы я ліс ты не вы яві лі вы раз ных су вя зяў 

па між ан ка ло гі яй і ўжы ван нем сы ру і ёгур ту.

Плас ты гіс то рыіПлас ты гіс то рыі

СЦЕ НЫ З... 
ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ ЧА РА ПОЎ 

І КОС ТАК

У хо дзе рас ко пак ка ля са бо ра Свя то га Ба во на ў 

бель гій скім го ра дзе Гент ар хе о ла га мі бы лі вы яў-

ле ныя сце ны, вы кла дзе ныя з ча ла ве чых ча ра-

поў і кос так. Пра гэ та па ве дам ляе вы дан не The 

Brussels Tіmes.

Кам па зі цыя ўяў ляе са бой сце ны, па бу да ва ныя ў 

XVІІ–XVІІІ ста год дзях, якія скла да юц ца з ча ра поў, а 

так са ма кос так га лё нак і сцёг наў да рос лых лю дзей, што 

па мер лі ў XV ста год дзі. Ар хе о ла гі лі чаць, што астан кі 

бы лі пе ра не се ны са ста рых па ха ван няў з цар коў ных 

мо гі лак для вы зва лен ня мес ца пад но выя ма гі лы, бо па 

рэ лі гій ных за ко нах вы кі даць іх за ба ро не на.

Па сло вах прад стаў ні ка ар хеа ла гіч най гру пы Ру бе на 

Ві ла эр та, зна ход ка не ста не ту рыс тыч ным аб' ек там, а 

бу дзе вы ве зе на для пра ця гу бу даў ні чых ра бот па ўзвя-

дзен ні на тэ ры то рыі са бо ра но ва га бу дын ка для ту рыс-

таў, пры све ча на га ад рэ стаў ра ва на му Генц ка му ал та ру 

(1432) аў тар ства сла ву тых фла манд скіх мас та коў Яна 

і Ху бер та Ван Эй каў.

Да рэ чы, ня даў на ў бры тан скім Бу кін ге ме пад час па-

бу до вы да моў на ад ной з фер маў вы яві лі па ха ван ні з 

астан ка мі звя за ных лю дзей. У ма гі лах бы ло зной дзе на 

42 шкі ле ты са звя за ны мі за спі най ру ка мі. А пры бу даў-

ніц тве шко лы ў анг лій скім граф стве Са мер сет ад шу ка лі 

больш за 50 па ха ван няў ча соў кі ра ван ня на вост ра ве 

Рым скай ім пе рыі. На ву коў цы да та ва лі іх пры клад на 

43 го дам н. э.

Ка ці ны вальсКа ці ны вальс

ШТО ПА СТА ВІЦЬ, 
МУР ЛЫ КА?

На ву коў цы рас ка за лі пра за спа ка яль ную для ка-
тоў му зы ку.

Аме ры кан скія на ву коў цы з уні вер сі тэ та ў Лу і зі я не вы-

свет лі лі, якія кам па зі цыі зні жа юць стрэс у ка тоў, па ве-

дам ляе Cnetfrance.fr. Мэ та да сле да ван ня за клю ча ла ся ў 

тым, каб вы зна чыць, ці бу дзе му зы ка па мян шаць стрэс 

жы вё лы пад час аб сле да ван няў у ве тэ ры на ра.

У хо дзе экс пе ры мен та кош кам да ва лі слу хаць кла-

січ ную му зы ку, прос та ці шы ню, а так са ма спе цы яль на 

на пі са ную для іх кам па зі цыю Scooter Bere's Arіa, што 

ўклю чае час то ты, бліз кія да мяў кан ня, якое на дзве 

ак та вы вы шэй шае за ча ла ве чы го лас.

Вы свет лі ла ся, што ўзро вень стрэ су ў жы вёл быў 

знач на ні жэй шы, ка лі яны слу ха лі Scooter Bere's Arіa.

Ста ра жыт ны «танк»Ста ра жыт ны «танк»

ПА КА ТАЙ МЯ НЕ, 
ВЯ ЛІ КАЯ ЧА РА ПА ХА!

Ар хе о ла гі знай шлі па рэшт кі гі ганц кай ча ра па хі, 

якая пра жы ва ла 5–10 міль ё наў га доў та му. За-

ка мя не лас ці даў жы нёй тры мет ры і ва гой ка ля 

то ны вы яві лі ў Ве не су э ле і Ка лум біі. Гі ганц кія 

ча ра па хі жы лі на дне азёр і рэк — пра гэ та па ве-

дам ляе CNN.

«Гэ та ад на з най буй ней шых, ка лі не са мая буй ная 

ча ра па ха, якая ка лі-не будзь іс на ва ла», — ад зна чы ла 

ды рэк тар Па ле ан та ла гіч на га ін сты ту та і му зея Цю рых-

ска га ўні вер сі тэ та Мар се ла Сан чэс. 

Вя до ма, што Stupendemys geographіcus (так на зва лі 

зна ход ку) ад кры лі яшчэ ў 1970-х, але на ву коў цам да 

на ша га ча су шмат ча го не вя до ма пра гэ ты від. Лі чыц ца, 

што ча ра па хі сіл ка ва лі ся дроб ны мі жы вё ла мі, са да ві-

ной і на сен нем. 

На ву коў цы мяр ку юць, што най блі жэй шы сва як гэ-

та га ві ду — вя лі ка га ло вая ба ка шы йная ама зон ская 

ча ра па ха, якая ў сто ра зоў мен шая за Stupendemys 

geographіcus. Вы яў ле ныя па рэшт кі да зво ляць лепш вы-

ву чыць лад жыц ця ча ра пах, якія на ся ля лі на шу пла не ту 

не каль кі міль ё наў га доў та му, і больш да ве дац ца аб 

пра цэ се іх эва лю цыі.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Пы тан не ад Сяр гея П. з 

Жо дзі на: «Хут ка па мі наль-

ны дзень — Ра даў ні ца. Як 

пра віль на ся бе па во дзіць 

у гэ ты дзень? Якія аб ра ды 

вы кон ва лі на Ра даў ні цу на-

шы прод кі?»

Па ха валь на-па мі наль ныя аб-

ра ды ства ра лі цэ лас ную сіс тэ му 

і ме лі стро гую ўпа рад ка ва насць 

і пас ля доў насць. Пас ля смер ці 

ча ла ве ка аба вяз ко ва ад зна ча лі 

пэў ныя ры ту аль ныя дні: тра ці ны, 

дзе вя ці ны, са ра ка ві ны, угод кі. 

Пас ля го да най больш знач ны мі 

ве ха мі люд ской па мя ці ста на ві лі-

ся Ра даў ні ца і во сень скія Дзя ды.

Ра ні цай на Ра даў ні цу гас па-

ды ня, як звы чай на, за ві ха ла ся 

ка ля пе чы, рых та ва ла спе цы яль-

ныя ры ту аль ныя стра вы, упраў-

ля ла ся, а ўжо по тым сям'я па-

чы на ла збі рац ца на мо гіл кі. Усе 

адзя ва лі ся ў свя точ нае адзен-

не, бра лі з са бой ільня ны аб рус, 

ве лі код ныя яй кі, блі ны, каў ба су, 

са ла, свян цо ную соль, склад ва лі 

ўсё гэ та ў хус цін ку і ад праў ля лі-

ся ў царк ву на абед ню. Пры га-

та ван ні пра хо дзі лі ў аб ста ноў цы 

па кою і ўра чыс тас ці, што пе ра-

паў ня ла ці шы ню ўра чыс тас ці, з 

па чуц цём го днас ці, па ва гі ад но 

да ад на го і да свай го ро ду. Пас-

ля на ба жэн ства ў хра ме, па ні хі-

ды па ня бож чы ках усе ра зы хо-

дзі лі ся да «сва іх» ма гіл.

Час цей за ўсё ма гі лы пры бі-

ра лі на пя рэ дад ні — у так зва ную 

Жы вую Ра даў ні цу (па ня дзе лак 

на дру гім тыд ні пас ля Вя лі ка дня) 

або за не каль кі дзён. Іх аб клад-

ва лі но вым дзёр нам, па сы па лі 

све жым жоў тым пяс ком, па-

праў ля лі крыж, на які звы чай на 

па вяз ва лі бе лы руч нік, ка лі там 

быў па ха ва ны муж чы на, не вя-

ліч кі бе лы фар ту шок — ка лі 

жан чы на, пры ма цоў ва лі бе лы 

вя нок — ка лі дзяў чы на. Яшчэ 

раз на гад ва ем адзін з най важ-

ней шых па сту ла таў на род най 

пе да го гі кі: ка паць зям лю да Ра-

даў ні цы бы ло нель га, бо на гэ та 

прод кі яшчэ не да лі зго ды. Спа-

чат ку пры вя дзі це да ла ду ма-

гі лы па мер лых род ных і толь кі 

по тым бя ры це ся ла дзіць спра ву 

ў сва ёй гас па дар цы.

Ка лі ма гі лы сва я коў бы лі ў 

роз ных мес цах, то іх пры бі ра-

ла па не каль кі ча ла век, а по тым 

усе збі ра лі ся ка ля ад ной чы ёй-

не будзь ма гі лы і рас па чы на лі 

па мі наль ную трыз ну.

Але перш чым жы выя пач-

нуць аб ра да вую тра пе зу, трэ ба 

бы ло на кож ную ма гі лу па клас ці 

ры ту аль нае ах вя ра ван не. Ка ля 

кож на га кры жа ці пом ні ка ста ві-

лі сем (!) ры ту аль ных ат ры бу таў: 

спо дак, чар ку, у якую на лі ва лі 

га рэл ку і якую за кры ва лі-пе-

ра кры ва лі лус тай хле ба, ад но 

(!) чыр во нае ве лі код нае яй ка 

(толь кі не свян цо нае), шмат ок 

са ла ці да маш няй каў ба сы, ад-

но (!) да маш няе пя чэн не, ад ну 

(!) цу кер ку, квет кі. Ме на ві та ня-

пар ную коль касць, та му што ў 

па мі наль най аб рад нас ці, якая 

ха рак та ры зу ец ца «раз ры вам», 

«раз' яд нан нем», вы зна чаль-

ным сім ва лам з'яў ля ец ца ня-

цот насць. Вя сел ле, на ад ва рот, 

сім ва лі за ва ла ства рэн не па ры. 

Як па ра дак саль на гу чыць су час-

ная тра ды цыя ха дзіць на мо гіл кі 

з пар най (!) коль кас цю жы вых 

(!) кве так!

Аба вяз ко вым быў аб рад 

«хрыс то са ван ня з мёрт вы мі». 

Дзе ля гэ та га гас па ды ня бра ла 

ве лі код нае яй ка і ка ча ла яго 

крыж-на крыж па на сы пе. За-

тым пад рых тоў ва лі «па мі наль-

ны» стол (сто лік і не вя ліч кія 

лаў кі по бач з ма гі лай па мер ла-

га на гад ва юць ма дэль хат ня га 

за стол ля): «ле вым» бо кам рас-

сці лаў ся аб рус, на яго ста ві ла ся 

куц ця з за па ле най свеч кай і ўсе 

ас тат нія стра вы, кож най з якіх 

трэ ба бы ло па трош кі ад клас ці ў 

спо дак ня бож чы ку.

Пас ля гэ та га па доб рай сла-

вян скай тра ды цыі па кру зе пус-

ка лі па мі наль ную чар ку з піт вом. 

Да ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя гэ-

та бы ла ме да ву ха, спе цы яль-

на зроб ле ныя для ве лі код ных 

свят ка ван няў пі ва ці квас, паз-

ней га рэл ка. У чар ку на лі ва ла-

ся піт во і пе ра да ва ла ся са ма му 

ста рэй ша му ся род пры сут ных. 

Трэ цюю част ку піт ва той спа чат-

ку ад лі ваў на ма гі лу (зноў-та кі: 

перш чым са бе — прод кам), 

ся рэд нюю (так са ма трэ цюю 

част ку) вы пі ваў сам, апош нюю 

част ку — «сля зу» — аба вяз ко ва 

па кі даў на дне. За тым ча ру-чар-

ку на паў ня лі піт вом і пе ра да ва лі 

на ступ на му па ўзрос це ро дзі чу 

(ад ста рэй шых да ма ла дзей-

шых, але толь кі жа на тых лю-

дзей!). І гэ ты ча ла век дак лад-

на паў та раў асноў ны прын цып 

зга да на га эты кет на га пра ві ла. 

Так чар ка-ча ра ха дзі ла па кру зе 

трой чы. Ка лі ж за трэ цім ра зам 

яна да хо дзі ла да апош ня га, ка му 

мож на бы ло пры гу біць ры ту аль-

ны на пой, то тое, што за ста ва-

ла ся на дне, — так зва ныя «слё-

зы» — зноў-та кі вы лі ва ла ся на 

ма гі лу. Што ста я ла за «сля зой», 

па кі ну тай кож ным на дне ча ры? 

Род збі раў ся ка ля ма гіл тых, хто 

пай шоў у «той» свет, «ра за рваў-

шы» (у сім ва ліч ным пла не) эс-

та фе ту жыц ця. Ха джэн не ча ры 

па кру зе з «пе ра ход най сля зой» 

бы ло скі ра ва на на тое, каб ад на-

віць, за мкнуць, па яд наць га лі ны 

ра да вод на га дрэ ва.

У эс та фе ту ро да вай па мя ці 

аба вяз ко ва ўклю чаў ся і яшчэ адзін 

ат ры бут — асве ча нае ў хра ме яй-

ка. Ры ту аль ная тра пе за рас па чы-

на ла ся тым, што ад но свян цо нае 

яй ка дзя лі ла ся на столь кі ка ва-

лач каў, коль кі ча ла век са бра ла ся 

ва кол ма гі лы, і кож ны з пры сут ных 

браў сваю до лю.

Вось ён — фун да мен таль ны 

прын цып сла вян скай куль ту ры, 

які па ста ян на пад ма цоў ва ец-

ца ня згас най тра ды цы яй: пра-

ца ваць, дык гур там, та ла кой, 

свят ка ваць — ро дам-ка ра го-

дам, спя ваць — хо рам, дзя ліць 

бя ду — між усі мі. Фак тыч на на 

ўсіх ся мей на-ро да вых свя тах бе-

ла ру саў пры сут ні ча ла га лоў ная 

аб ра да вая стра ва, якая дзя лі-

ла ся па між усі мі пры сут ны мі і 

з'яў ля ла ся сім ва лам ро да ва-аб-

шчын на га адзін ства. На ра дзі-

нах дзя лі лі «ба бі ну ка шу», на 

вя сел лі — ка ра вай, на па ха ван-

ні — куц цю, на па мін ках — ча ру 

«з га рот най сля зой».

На мо гіл ках ся дзе лі доў га, 

але больш не вы пі ва лі. Доб-

рым сло вам ус па мі на лі па мер-

лых род ных, рас каз ва лі ці ка выя 

гіс то рыі з іх жыц ця, за пра ша лі 

пры сес ці за жа лоб ны «стол» 

бліз кіх, зна ё мых, су се дзяў.

Сё ле та ме ды кі ра яць ус-

тры мац ца ад на вед ван ня мо-

гі лак у гэ ты дзень. Па ма лі це-

ся за сва іх спа чы лых до ма. 

А збе ра це ся ка ля род ных ма-

гіл паз ней. Па мер лыя вам гэ-

та да ру юць: яны ж са сва ёй 

да ле чы ні апя ку юц ца, каб мы 

бы лі жы выя і зда ро выя.

Ула дзі мір Б. з Рэ чыц ка га 

ра ё на пы та ец ца: «Што ра біць 

са ста рой ага ро джай на мо гіл-

ках?» Пы тан не як раз да рэ чы 

да Ра даў ні цы, ка лі мно гія пры-

бі ра юц ца на ма гі лах. На яго мы 

да ва лі ад каз ле тась пе рад днём 

па мі нан ня. Асноў ны па сту лат 

той пуб лі ка цыі — З МО ГІ ЛАК 

НІ ЧО ГА НЕЛЬ ГА ВЫ НО СІЦЬ, 

А ТЫМ БОЛЬШ НЕС ЦІ НА СВАЮ 

СЯ ДЗІ БУ.

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 ды аб ра-

даў на паш то вы або элект рон-

ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай 

«Пра ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Як ра ней ад зна ча лі Ра даў ні цу?

Якас ная ра са да па вя лiч вае 

шан цы на атры ман не доб ра га 

ўра джаю, та му вар та ўдзя лiць 

пра цэ су вы рошч ван ня асаб лi-

вую ўва гу.

На род ныя пры кме тыНа род ныя пры кме ты

• Цві це віш ня — мож на се яць ку-

ку ру зу.

• Дуб вы пус ціў ліс точ кі — час для 

сяў бы га ро ху.

• Цы бу лю-ся вок трэ ба са джаць да 

та го, як за ква ка лі жа бы.

• Віш ні рас пус ка юц ца — сей це 

кроп.

• Цві цен не ля шчы ны, фі ял кі — тэр-

мін сяў бы морк вы і пят руш кі.

• Ка лі па чы нае цвіс ці бэз, а на лу зе 

за жаў це лі круг лыя га лоў кі пя рэс ны, 

сей це ка чан ную са ла ту.

• Жа ба ква кае — авёс ска жа: «Сей-

це мя не». Са мы поз ні тэр мін па се ва 

аў са — ка лі цві туць яб лы ні.


