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  Такое далёкае, схаванае няспынным часам жыццё продкаў паўстае перад 

намі толькі дзякуючы багатай духоўнай спадчыне. Нездарма фальклор 

называюць мастацкай энцыклапедыяй народнага жыцця.  

 Наша малая радзіма – блакітнавокая Мастоўшчына. Гэта зямля са сваімі 

багатымі духоўнымі скарбамі, якімі і хочацца падзяліцца.  На аснове ўспамінаў 

жыхароў горада і раёна былі запісаны дзевяноста тры прыкметы і павер’і. 

Кожная з гэтых адзінак малога фальклорнага жанру дазваляе ўбачыць, як жылі 

і ў што верылі нашы продкі, прааналізаваць светапогляд мастаўчан.   

 Звыкла думаць, што прыкметы пераважна дапамагаюць прадказаць 

надвор’е. А мы адзначылі вялікую тэматычную разнастайнасць прыкмет і 

павер’яў нашай малой радзімы. Паколькі шчаслівае жыццё нашых продкаў 

залежала ад штодзённай руплівай працы на зямлі, большасць прыкмет 

сапраўды метэаралагічнай тэматыкі. Асабліва людзі баяліся зімы, пра што 

сведчаць прыкметы:               

Вялікія мурашнікі – да суровай і доўгай зімы.  

З’яўленне камароў позняй восенню – да мяккай зімы.. 

А вось вясна ў продкаў атаясамлялася з пачаткам земляробчых спраў. 

Гэта час закладкі ўраджаю, які чакалі з нецярпеннем: 

У студзені дзяцел дрэва дзяўбе – вясна хутка прыйдзе.  

Будучы ўраджай у многім залежаў ад колькасці ападкаў. Таму шэраг 

прыкмет звязаны з прадказаннем дажджу: 

Певень днём спявае – будзе дождж.  

Адзначаны яшчэ дзевяць тэм: спрыяльныя і неспрыяльныя, добрыя і 

злыя знакі (Заяц забег у вёску – чакай бяды. Павучок на дрэнную вестачку 

апускаецца, а на добрую падымаецца); прадказанне будучага ўраджаю (Калі 

добры ўраджай на арэхі, то будзе снежная, суровая зіма і добры ўраджай 

збожжа на наступны год); тэрмін вядзення сельскагаспадарчых работ 

(Рэдзьку сеюць, калі ліпа зацвітае); тэма матэрыяльнага дабрабыту (Кашэль 

нельга пакідаць пустым: у ім не будуць вадзіцца грошы); астралагічная тэма 

(Мікола і Варвара ноч уварвалі); захаванне здароўя (Нельга дуць на агонь у 
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печы: будзеш кашляць); фарміраванне станоўчых і адмоўных рыс характару 

чалавека (Не еш лежачы: гультаём будзеш); абярэг хаты  (Не хадзі з кавалкам 

хлеба да чужых: шчасце тваё да чужых пяройдзе). Гэта сведчанне добрай 

назіральнасці і багатай фантазіі продкаў.  

Прыкметы і павер’і адлюстроўвалі веру і надзеі, страхі і перасцярогі 

продкаў. Боязнь нячыстай сілы, бездапаможнасць перад ёй знайшлі 

адлюстраванне ў павер’і: “Калі купляеш скаціну, заводзь яе ў двор задам, каб 

нячысцікі з ёй не маглі нічога зрабіць”.  

Важнай часткай духоўнага жыцця беларусаў і нашых землякоў у 

прыватнасці былі паважлівыя адносіны да памерлых. Вызначаны дзень 

памінання памерлых – Радаўніца. Здаўна правядзенне Радаўніцы заканчвалася 

вячэрнім застоллем, што і знайшло адлюстраванне ў фальклорным матэрыяле: 

“На Радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а вечарам скачуць”.  

 На аснове чаго ж будавалі прагнозы нашы продкі? Найбольш 

аб’ектыўным паказчыкам стану надвор’я нашы продкі лічылі птушак: 

пеўня, ластаўку, жураўля, вераб’ёў, галубоў: “Жураўлі ляцяць высока – 

вясна яшчэ далёка”. Вядома, што галубы выступаюць яшчэ і сімвалам міру 

і дабрабыту. А нашы продкі лічылі, што не будзе пажару ў той хаце, дзе 

водзяцца гэтыя птушкі. Такім чынам, галубам прыпісвалі яшчэ і 

засцерагальную функцыю. А вось ластаўка, якая заляцела ў хату, прыносіць 

дрэнную навіну.  

Згодна з Евангеллем, менавіта Віфліемская зорка паказала месца 

нараджэння Хрыста. Нашы землякі захавалі і сімвалічнае значэнне гэтага 

нябеснага свяціла, і сувязь яго з хрысціянскім святам. Яны лічылі, што 

зорнае неба на Каляды прадвяшчае добры ўраджай грыбоў, ягад, жыта.  

           Пэўная колькасць прыкмет і павер’яў звязана з агнём у розных яго 

праявах, што вяртае нас у часы язычніцтва, пакланення чалавека агню. 

Мастаўчане асаблівую ўвагу надавалі грамнічным свечкам. Казалі: 

“Грамнічная свечка дапамагае чалавеку ў час смерці адшукаць дарогу да 
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раю”. Таму ў момант смерці стараліся паспець даць у рукі чалавеку 

грамнічную свечку.  

 Пашыраны прыкметы і павер’і, у цэнтры якіх знаходзяцца хатнія 

жывёлы (конь, карова, кот, сабака), часткі цела чалавека, расліны, хлеб: 

 Кот хаваецца пад печ – будзе моцны мароз. 

 Калі ўкусіў язык – нехта цябе абгаворвае. 

 Добра цвіце рабіна – будзе добры ўраджай на лён. 

 Прычым кожны прадмет у прыкметах і павер’ях мае сваё сімвалічнае 

значэнне. Напрыклад, вада ў нашых продкаў заўсёды была сімвалам жыцця. 

Вось і нашы землякі лічылі: “Колькі ў маі дажджоў, столькі гадоў запар 

быць добраму ўраджаю”. Заўважана, што калі птушкі і жывёлы выступаюць 

прагнозным механізмам у прыкметах, то часткі цела чалавека называюцца ў 

павер’ях, што сведчыць пра непастаянства такіх прагнозаў, часам іх 

жартоўны характар: “Патыліца свярбіць – да смутку”. 

 Такім чынам, нашы продкі мелі велізарны запас прыкмет і павер’яў, 

многія з якіх існуюць і ў сённяшні дзень. У наша дваццаць першае стагоддзе 

чалавек усё роўна верыць у прыкметы, спрабуе па іх прадказаць надвор’е 

або варожыць на ўдачу. Прыкметы і павер’і пераконваюць чалавека, што 

ўвагі заслугоўваюць нават паўсядзённыя дробязі. Яны нагадваюць, што 

менавіта сёння закладаецца, узгадоўваецца будучае. І калі чалавек з 

аптымізмам і цікавасцю глядзіць у заўтрашні дзень, веды аб мінулым свайго 

краю яму неабходны.  

 

  

 

 


