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Аб ра ды, тра ды цыі, звы чаі — ад мет-

ныя ры сы кож на га на ро да, не ад' ем-

ны скла днік яго ду хоў най куль ту ры. 

Ме на ві та яны ад люст роў ва юць на-

род ную ду шу, на да юць не паў тор-

насць, ума цоў ва юць су вязь па ка лен-

няў. А гіс та рыч ныя звы чаі бе ла ру-

саў, бяс спрэч на, уні каль ныя.

На ра джэн не дзі ця ці — ве лі зар ная ра-

дасць у жыц ці кож на га з баць коў. Аб рад 

хры шчэн ня дзя цей — гэ та асаб лі вая па дзея, 

да якой трэ ба рых та вац ца пэў ным чы нам.

У Ці ма наў скім сель скім до ме куль ту ры на 

Ма гі лёў шчы не па мя та юць на род ныя тра ды-

цыі і ад ра джа юць на род ныя аб ра ды. Аб рад 

хры шчэн ня дзі ця ці, ха рак тэр ны для гэ тай 

мяс цо вас ці, ад ноў ле ны ра бот ні ка мі куль ту-

ры дзя ку ю чы ўспа мі нам ста ра жы лаў. (Рэ-

кан струк цыю пер ша га ку пан ня і хры шчэн ня 

пра дэ ман стра ва лі для жы ха роў аг ра га рад ка 

сё ле та ў кан цы жніў ня.)

— Пра аб рад хры шчэн ня дзі ця ці мы да-

ве да лі ся са слоў Ма рыі Цы ку но вой, — ка-

жа за гад чы ца Ці ма наў ска га СДК Тац ця на 

ПІ КУН. — Пад час фальк лор най экс пе ды цыі 

за пі са лі ў 75-га до вай Ма рыі Ні чы па раў ны не 

толь кі пэў ныя фак ты, але і аб рад ныя пес ні.

— Пры пер шым ку пан ні не маў ля ці баб ка 

аба вяз ко ва кі да ла ў ва ду хлеб, соль, збож-

жа і ся рэб ра ную ма нет ку, — тлу ма чыць 

мас тац кі кі раў нік Люд мі ла БРЭ ДЗІ ХІ НА, 

якая выкон ва ла ро лю баб кі. — Гэ та сім ва-

лі зуе, што дзі ця бу дзе рас ці зда ро вым і ў 

да стат ку.

Пе рад хры шчэн нем ба бу ля вы но сіць дзі-

ця да ку мы і ка жа: «Бя ры це на ро джа нае, 

а пры ня сі це нам хры шчо нае». Пас ля та го, 

як усе чле ны сям'і бла слаў ля юць дзі ця, ку мы 

ад праў ля юц ца ў царк ву. Баць кі па тра ды цыі 

за ста юц ца до ма.

Згод на з па вер' ем, у бы лыя ча сы, ка-

лі хрос ныя баць кі ад праў ля лі ся ў царк ву, 

гас па дар за пра шаў сва я коў і су се дзяў на 

ма ю чую ад быц ца ўра чыс тасць. На стол у 

асноў ным па да ва лі муч ныя вы ра бы: блі ны, 

пі рог з пша ніч най му кі, роз ныя пе ра печ кі, 

пі раж кі. Не ка то рыя гос ці пры но сі лі алад кі 

ў хус тач цы.

Да ча каў шы ся з царк вы хрос ных баць коў 

з дзі цем, усе да рос лыя са дзі лі ся за свя точ-

ны стол. Елі аб ра да вую ка шу і адо рва лі не-

маў ля ці па да рун ка мі.

Ва кол ка шы, да рэ чы, раз гар нуў ся цэ лы 

спек такль. Яе вы куп ля лі, а за тым кож-

на му гос цю да ва лі па каш та ваць. З'еў шы 

лыж ку, яны кла лі ў яе ма не ту і ка за лі па-

жа дан ні.

— Як жа ці ка ва за ўва жаць, што мно гія 

тра ды цыі жы выя, па-ра ней ша му пе ра да юц ца 

ад па ка лен ня да па ка лен ня, ад баць кі — сы-

ну, ад ма ці — да чцэ, — ска за ла ад на з пры-

сут ных, Ган на КІР ПІ ЧЭН КА, якая прый шла ў 

клуб па гля дзець на ра бо ту ад на вяс коў цаў.

Да р'я ЭВЕРС.

АД НОЎ ЛЕ НЫ АБ РАДАД НОЎ ЛЕ НЫ АБ РАД

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Але, та ды ў мяне пы тан не: 

ка лі не так важ на пры сут насць 

штам па ў паш пар це, то ча му важ-

на яго ад сут насць? Ка лі мо ладзь 

па чы нае су стра кац ца, то пы тан-

ні ба га слоўя спа чат ку ці ка вяць 

іх менш за ўсё. Пра хо дзіць час 

і ўзні кае ра зу мен не, што да лё-

ка не ўсе праб ле мы мож на вы-

ра шыць, аба пі ра ю чы ся толь кі на 

сваё ка хан не. Шлюб — гэ та як раз 

адзін з тых срод каў, што да па ма-

га юць у сі ту а цы ях, ка лі па чуц ці 

па ча лі пры туп ляц ца. Уза ем ныя 

аба вяз кі і абя цан ні пе рад Бо гам 

стрым лі ва юць лю дзей ад ма раль-

на га раз ла жэн ня ды на тхня юць 

у ба раць бе за сваю сям'ю ў пе-

ра адоль ван ні дэз ын тэг ра цый ных 

фак та раў.

Ра зам з тым, ха пае ў наш час 

хлоп цаў і дзяў чат, якія па-ра ней-

ша му імк нуц ца да ства рэн ня тра-

ды цый най сям'і.

Акра мя та го, ня змен ным за-

ста ец ца коль касць вян чан няў пар, 

якія пра жы лі доў гі час у за рэ гіст ра-

ва ным шлю бе, вы га да ва лі дзя цей 

і да ча ка лі ся ўну каў. Ім цар коў ны 

шлюб да ец ца скла да ней, чым ма-

ла дым па рам. Але ўсё ад но доб-

ра, што на зы хо дзе зям но га жыц ця 

яны пры хо дзяць да пэў на га кан-

сэн су су на конт ве ры ў Бо га і не аб-

ход нас ці цар коў на га шлю бу.

«У ГО РЫ І РА ДАС ЦІ, 
БА ГАЦ ЦІ І БЕД НАС ЦІ»
Пер шае пы тан не ад Сер гія Ле-

пі на да пар, якія хо чуць вян чац ца: 

«На вош та?» Ад каз, як пра ві ла, ён 

чуе пры бліз на ад ноль ка вы: «Каб 

шчас це, зда роўе, ба гац це бы лі, 

дзет кі на ра дзі лі ся». Сле дам дру-

гое пы тан не: «А што ка лі ўся го гэ-

та га не бу дзе? За ста нец ца па між 

ва мі што-не будзь?» Боль шасць 

ма ла дых ад ка заць не га то выя.

Свя та ры не стам ля юц ца паў та-

раць: вян чан не — не па на цэя ад 

гра хоў ці раз во ду. Так, цар коў ны 

шлюб за ах воч вае ча ла ве ка быць 

леп шым, дае сі лы і ім пэт, каб спра-

віц ца са спа ку са мі. Ства рае ўмо-

вы, у якіх бу дзе пра сцей за стац ца 

ра зам, чым ра зы сці ся. Але толь кі 

та ды, ка лі ча ла век сам пры кла дае 

для гэ та га на ма ган ні.

— З хрыс ці ян ска га пунк ту гле-

джан ня га лоў ная мэ та сям'і на ват 

не на ра джэн не дзя цей і не вы ра-

шэн не ма тэ ры яль на га пы тан ня, 

а ме на ві та вы ра та ван не ду шы. 

Лю дзі аб' яд ноў ва юц ца, каб ра зам 

зма гац ца з гра ха мі і сла бас ця мі. 

У шлю бе мож на не зда быць гро-

шай, а толь кі згу біць іх. І мо гуць не 

з'я віц ца дзе ці. Але ка лі вы ажа ні-

лі ся, дык, будзь це лас ка выя, што-

дня пра ца ваць над са бой ра зам 

са сва ёй па ло вай. Та ін ства шлю бу 

для хрыс ці ян асэн соў ва ец ца толь кі 

ў ад но сі нах да Хрыс та і Царк вы. 

Та му цар коў ныя са ю зы хрыс ція  ні-

на з не хрыс ці я ні нам не маг чы мыя 

ўво гу ле, па коль кі яны не пра ду-

гледж ва юць ства рэн не сям'і як 

ма лень кай царк вы, дзе бу дзе 

пра слаў ляц ца імя Бо жае і яго за-

па ве ты. Ад нак у Бе ла ру сі вян чан ні 

па між пра ва слаў нымі і ка та лі ка мі 

не рэд касць. Праў да, з пэў най умо-

вай ад царк вы: дзе ці па він ны быць 

хры шча ныя ў пра ва слаўі.

На ват ідэа льны на стар це 

шлюб — рэч кво лая. Што та ды 

ка заць пра тыя ад но сі ны, якія з 

са ма га па чат ку азмроч ва юць ад-

роз нен ні рэ лі гій ных по гля даў. Іх 

знач насць з ця гам ча су ста но віц-

ца толь кі боль шай. Асаб лі ва ка лі 

да гэ та га пад клю ча юц ца це шчы, 

свяк ро ві ды ін шыя цёт кі-дзядзь кі. 

На прык лад, у спрэч ках дзе вян чац-

ца, дзе хрыс ціць дзя цей: у царк ве 

аль бо кас цё ле... Гэ та толь кі зда ец-

ца, што шлюб — аса біс тая спра ва 

два іх. Не, на са мрэч гэ та пы тан не 

гра мад скае, бо ў вы ні ку шлю бу аб'-

яд ноў ва юц ца цэ лыя ро ды. Ад нак 

мы ма ем шмат ста ноў чых пры кла-

даў зме ша ных шлю баў і ад моў-

ных — не зме ша ных.

КРОП КА НЕ ЗВА РО ТУ
Не так даў но на слы ху з'я ві ла-

ся но вае сло ва «раз вян чан не». 

Мно гія па ня ве дан ні па ча лі ўспры-

маць яго як ан то нім да вян чан ня 

і сі но нім да раз во ду. Але не ўсё 

так прос та. У епар хію пры хо дзяць 

па ры, якія ўжо даў но не жы вуць 

ра зам і на ват па спе лі за вес ці ін-

шыя сем'і. У іх уз ні кае жа дан не 

аб вян чац ца зноў. Вось яны і ўспа-

мі на юць, што ка лісь ці ўжо да ва лі 

абя цан не ў вер нас ці ін ша му ча ла-

ве ку пе рад Бо гам. Ад нак да лё ка 

не кож ны мо жа атры маць бла слаў-

лен не на паў тор ны шлюб. Ёсць у 

на ро дзе кра са моў ная пры маў ка на 

гэ ты конт: «Пер шая жон ка ад Бо га, 

дру гая — ад лю дзей, трэ цяя — ад 

чор та».

— Царк ва мо жа толь кі звес ці, 

«раз венч ван ня мі» яна ні ко лі не 

зай ма ла ся. Вян чан не ўяў ляе са бой 

та ін ства з ад па вед ным чы на пас ле-

да ван нем (спа лу чэн нем ма літ ваў, 

дзе ян няў і пес ня пен няў), і ані я ка га 

чы ну «раз вян чан ня» не іс нуе, — 

тлу ма чыць Сер гій Ле пін. — Лю дзі 

не мо гуць раз вес ці тое, што аб'-

яд наў Гас подзь! Але ча сам муж і 

жон ка ства ра юць сі ту а цыі, ка лі ра-

зам жыць не маг чы ма. На прык лад, 

ка лі адзін з су жэн цаў ад мо віў ся ад 

Хрыс та, здра дзіў сва ёй па ла він цы, 

ра біў за мах на яе ці дзя цей жыц-

цё і зда роўе. Аборт, які жан чы на 

зра бі ла без ве да ма му жа, не вы-

леч ныя за хвор ван ні, што з'я ві лі ся ў 

вы ні ку рас пус на га ла ду жыц ця, — 

так са ма ве ра год ныя пры чы ны для 

ра зы хо ду. Тут адзі нае, што мо жа 

зра біць царк ва — за свед чыць, што 

шлюб спы ніў сваё іс на ван не. Яго 

ня ма! Не та му, што ду ха вен ства 

яго ану ля ва ла, а та му што лю дзі 

са мі яго зні шчы лі. Царк ва ў та кіх 

аб ста ві нах толь кі вы дае неш та па-

доб нае на па свед чан не аб смер-

ці — але не лю дзям, а іх пэў ным 

ад но сі нам.

АД НУ ДЫ ДА ГРА ХОЎ — 
АДЗІН КРОК

На ста я цель хра ма іко ны Бо-

жай Ма ці «Спа то лен не за гі ну-

лых» го ра да Лу нін ца про та і е рэй 

Сер гій КРЫШ ТАЛЬ па дзя ліў ся 

мяс цо вай ста тыс ты кай: за паў го да 

ён аб вян чаў уся го дзве па ры.

— Нель га ад на знач на ска заць, 

доб ра гэ та ці дрэн на. Сіл ком ма ла-

дых у царк ву не па го ніш, ды і на вош-

та? Ка лі ты хрыс ці я нін і імк неш ся да 

пра вед на га жыц ця, то, без умоў на, 

сам прый дзеш вян чац ца. А ка лі да 

ве ры ты ўсё жыц цё быў абы яка вы, 

у царк ву не хо дзіш, то са праў ды ня-

ма ча го ста на віц ца пад вя нец. Да 

та го ж царк ва не асу джае шлю бы, 

якія за рэ гіст ра ва ныя толь кі ў за гсе. 

Маг чы ма, гэ та ваш ва ры янт.

Вян чан не ра зу мее пад са бой 

ства рэн не сям'і як ма лой царк вы. 

Дзе муж — сім вал Хрыс та, жон-

ка — сім вал Царк вы. Царк ва за-

хоў вае вер насць Хрыс ту, яна вя дзе 

дзя цей да яго. Га ла ва сям'і — гэ та, 

перш за ўсё, ма раль ны аў та ры тэт. 

Ён ве дае, як да па маг чы, аба ра ніць 

і скі ра ваць у пра віль ны бок. Так 

па він на быць у ідэа ле. Зра зу ме ла, 

на прак ты цы бы вае зу сім на ад ва-

рот. Коль кі на во кал пры кла даў, 

ка лі жан чы на ўзваль вае на свае 

пле чы муж чын скія аба вяз кі і цяг не 

лям ку за два іх.

— Ка жуць, быц цам ця пер ін шыя 

ча сы на ста лі. Мно гія апраўд ва юць 

сваю рас пус насць тым, што «за раз 

усе та кія, сам свет дык туе но выя 

ўмо вы». А я не зга джу ся. Не пры-

ру ча ныя страс ці кож на га асоб на 

ўзя та га ча ла ве ка і жа дан не іх пры-

крыць — вось са праўд ная пры чы-

на рас па ду сем' яў. Апост ал Па вел 

ска заў: «Усё мне да зво ле на, але не 

ўсе на ка рысць». Трэ ба ра зу мець, 

што сва бо да — вя лі кі дар, але трэ ба 

ўмець пра віль на ёй рас па ра дзіц ца.

У про та і е рэя ня рэд ка пы та юц ца: 

«Ча му та ды на шы ба бу лі і дзя ду-

лі, якія жа ні лі ся ў са вец кі час і не 

вян ча лі ся, жы лі шчас лі ва і для іх 

пы тан не раз во ду на ват не па ўста-

ва ла?» А хто іх вы хоў ваў? Тыя, чые 

жыц цё выя каш тоў нас ці склад ва-

лі ся яшчэ ў да рэ ва лю цый ны час. 

Сён ня ж мы як раз ба чым вы ні кі 

ся мі дзе ся ці га до ва га атэ із му. А да 

ХХ ста год дзя так ма ла раз во даў 

бы ло, бо на род пра ца ваў ад ран ку 

да но чы ў пра мым сэн се. Свя тыя 

Ай цы ка жуць: «Ка лі ў ча ла ве ка ру кі 

не за ня тыя пра цай, то га ла ва бу дзе 

за ня тая дур ны мі дум ка мі». Ця пер 

пра цу ем мы менш, гро шай ма ем 

больш, вось і па чы на ем спа ку шац-

ца ад ну ды, — тлу ма чыць ба цюш-

ка. — У хрыс ці ян стве шмат ува гі 

ад да юць па няц цю цнат лі вас ці. Яно 

азна чае не толь кі ня він насць у пла-

не фі зіч ных ад но сін па між муж чы-

нам і жан чы най (хоць гэ та так са ма 

вель мі важ на). Ста ра сла вян скае 

сло ва «целомудрие» лі та раль на 

тлу ма чыц ца як цэ лас ны по гляд на 

свет. Ка лі яго ня ма, мы ад ад ных 

мэт і ідэй пе ра скок ва ем на ін шыя. 

У та кім вы пад ку нам не па збег нуць 

бес сэн соў ных хі стан няў і рас трач-

ван ня жыц ця на пус тое. Пра якую 

та ды сям'ю мо жа іс ці га вор ка?

ЯК НЕ ПА МЫ ЛІЦ ЦА?
Ад на з час тых пры чын, з якой 

су час ная мо ладзь ад маў ля ец ца ад 

вян чан ня, — ня ўпэў не насць у сва-

ім вы ба ры.

— Ні чо га страш на га ў су мнен-

нях ня ма, гэ та нар маль на. Уво гу-

ле, упэў не ным мож на быць толь кі 

ў Бо жай во лі. У Кні зе пра ро ка Ісаі 

ска за на: «Сын мой, на ват ка лі ма-

ці за бу дзе ця бе, я ні ко лі ця бе не 

за бу ду». А вось у 115 псал ме, які 

чы та ем пе рад пры час цем, зна хо-

дзім: «Уся кі ча ла век — пад ман». 

Гэ та не азна чае, што нель га ні ко-

му да вя раць. Мож на і без умоў на 

трэ ба! Але пры гэ тым ра зу ме ю чы, 

што лю дзі не ідэа льныя. Ка лі мы 

моц на і шчы ра ка ха ем ча ла ве ка, то 

га то выя пе ра адо лець лю быя бо я зі 

і су мнен ні. Жа дан не звя заць сваё 

жыц цё з ін шым — гэ та заў сё ды 

ры зы ка, — лі чыць Сер гій Крыш-

таль. — Вя лі кія праб ле мы ў ся мей-

ным жыц ці бы ва юць та ды, ка лі по-

бач з ва мі ча ла век, які «да зва ляе 

ся бе ка хаць», а сам не ка хае. Та кія 

ад но сі ны не зда ро выя, ра на ці поз на 

іх ча кае пра вал. Тут і сам вы му чыш-

ся, і дзе ці бу дуць ба чыць ска жо ную 

ма дэль ад но сін. Хо чац ца па жа даць 

усім знай сці та го, хто раз гле дзіць 

у вас асо бу, якую па ка хае і з якой 

ад ва жыц ца пай сці пад вя нец.

Ган на КУ РАК.

З КІМ ДА ВЯН ЦА — З КІМ ДА ВЯН ЦА — 
З ТЫМ ДА КАН ЦА?З ТЫМ ДА КАН ЦА?
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