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У кожнага народа свой лес. Свой лес i у нас беларусау. Народ жыве да той пары, пакуль жыве 
яго мова, традыцьп. Наша праца - тэта спроба панашраць, наколыб жывыя сёння беларусюя 
традыцьп, i увогуле прыкметы и паверЧ, якое месца яны займаюць у жыцщ сучаснага чалавека. Па 
словах А.К. Сержпутоускага, вядомага беларускага фалькларыста, «каб ясна зразумець сучаснае 
жыцце людзей, трэба аз1рнуцца назад у глыбшю вякоу, паглядзець i падслухаць, як дауней жыу и 
верыу чалавек». Тое, што засталося сёння -гэта толью рэшпб таго вялжага багатага вопыту. Ста- 
ражытнейшы скарб наших продкау як аснова нашай ментальнасщ, з яшм трэба не змагацца, а вяр- 
таць, падтрылппваць. Тады мы зможам сказаць пра сваю культуру, як пра старажытную культуру 
шдаеурапейсюх вед, якая стаяла ля крынщ ycix народау свету; як пра культуру, якая мае шматве- 
кавую псторыю i вялпб патэнцыял развщця у будучым. Матэрыялам нашай працы паслужыл! 
прыкметы i паверЧ, у яюя вераць наши сучаснпб (школьны узрост, студэнты i дарослыя) i ягая мы 
сабрал!, выкарыстаушы метады апытвання и анкетавання, наз!рання, анал!за и параунання. [2, 
с. 14]

Зб1раючы i анал!зуючы матэрыял, мы прыйшл! да вываду, што наш сучасшк цжавщца i ведае 
прыкметы i паверЧ, але не надта верыць у ix, тым болып што болыпасць апытваемых шчыра ве- 
рыць у Бога. Таму наша рабочая ппотэза знайшла сваё пацвержанне: свет духоуных вераванняу 
нашага сучасшка разнастайны: хрысц!янск!я вераванш, язычнщюя прыкметы i паверЧ. На нашу 
думку, наш сучасшк - гэта на палову хрысцияшн, напалову язычнж, для якога не характерны фа
натизм Hi у рэл!гп, ш у язычницах вераваннях. Масавае светауспрыманне беларусау 
бесканфлжтна сумяшчае у сабе дзве выключил багатыя традыцьп.

У ходзе працы мы правял! апытванне 300 чалавек розных узроставых групп и прафесш. Нам! 
было собрана каля 250 прыкмет i павер’яу, яюя сення вядомы. Матэрыял мы падзялпп на 3 трупы: 
прыкметы надвор’я; прыкметы и паверЧ, звязаныя з земляробным календарем i жывелагадоуляй; 
прыкметы и паверЧ на розныя бытавыя спуацьп. Прыкметы i паверЧ, звязаныя з надвор’ем, дас- 
таткова папулярны сення, але, як мы адзначылц носяць характар болып забауляльны, чым 
сур’ёзнага прадказання надвор’я. Самым! шырока вядомым! сярод ix аказалюя наступныя:

Kajii доуг1я ледзяшы у концы лютага, вясна будзе холодная.
Kxuii ластаук! летаюцъ шзка, будзе дождж.
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Студзенъ мяце, тпень залъе.
Трупа прыкмет i павер’яу, звязаных з земляробным календарем и жывёлагадоуляй, аказалася 

самай невялжай. Мы л!чым, што сёння зшкае модная сувязь чалавека з зямлёй. Самыми вядомым! 
з гэтай группы стал!:

Кал! бярэш што-небудзь на расаду, трэба даць «на руку», каб не звялося.
Сетей трэба калоць на поуню, каб мяса не убывала.
Раслты, як1я растуць у зямлю, садзяць, калг Месяц убывав, а над зямлей -кал1 расце.
Группа прыкмет i павер’яу, звязаных з бытавым! с!туацыям!, самая вялпсая па колькасц! i, 

напэуна, сёння самая папулярная як сярод дзяцей, так i сярод дарослых. Анал!зуючы собраны ма- 
тэрыял, мы падзялпп яго на падгруппы: 1) прыкметы i naeep’i, звязаныя з нараджэннем дзщяцц 2) 
прыкметы i naeep’i, звязаные з вяселлем; 3) прыкметы i naeep’i, звязаныя з пахаваннем; 4) прык
меты i naeep’i на розныя бытавыя сггуацьп.

Самым! вядомым! сення аказал!ся:
Kcuti чорны кот перабяжыцъ дорогу —не пашанцуе.
Кал! чэшацца левая далонь -грошы будуць, а правая —втацца будзеш.
Кал1 гдзе пахаронная працэстя нельга яе абганяць або пераходзщь дорогу, трэба спынщца i 

прапусцщь, каб не спяшацца наперад пакойшка.
Нельга паказваць сукенку нявесты жатху —не на дабро.
Нельга глядзецца у разбтае люстэрка - не пашанцуе.
Кал1 нехта перэйдзе дарогу з пустыми вёдрами - не пашанцуе.
Мы пал!чыл! бы нашу працу не поунай не адзначыушы, што лпаральна у апошн!я гады у 

светауспрыманне беларуса актыуна умешваюцца усходн1я фшасофск!я традыцьи, асабл!ва сёння 
папулярызуемая i прапагандуемая сродкам! масавай шфармацы! -фэн-шуй. Тэта вельм! старажыт- 
нае i прыгожае ютайскае вучэнне, але сумна, што сення масавыя выданш удзяляюць болып увал 
заморсгам традыцыям, чым сва!м беларусюм, л!чачы ix не так!м! цшавым! i дасканалымк 
Парауноуваючы каноны фэн-шуй з беларусюм! традыцыям!, можна знайсц! як супярэчл!васц!, так 
i многа агульнага. Вось восем «запаведзяу» фэн-шуй:

Проз порог нельга втацца i развтвацца, тому што гэта мяжа двух Mipoy.
Нельга садзгцца на вугал стала, тому што вугал нясе разрушалъную энергетыку.
Нельга глядзецца у разбтае люстэрка, разбгваецца энерг1я чалавека.
Нельга вяртацца з паударогг, порог забирав у вас cuiy, тому трэба глядзецца у люстэрка, яно 

падвощь сглы.
Нельга гатаваць у дурным nacmpoi, ежа перадае дурную энергетыку.
Нельга паказваць на сябе, гэтым мы «даем адрас» негатыунай шфармацыл.
Трэба насщь люстэрка у кармане, яно адлюстроувае ад нас усе благое.
Перакрыжаванне -самое негатыунае месца, i дом на iM будаваць нельга, там многа «злой» 

энергИ.\\, с.З]
Справядшва падмец!у Сержпутоуск!, што «у мнопх народных прыкметах застыл! залацшк! на- 

роднай мудрасц!». Вартасць фальклорных вераванняу i прыкмет правяраецца часам. Менавтга гэ- 
тыя практычныя веды, на думку вучонага, был! «...тым маленыйм зярняткам, з якога вырасла 
вял!кае дрэва сучаснай цывйпзацы! i культуры». Таму, на нашу думку, народнае, традыцыйнае не 
можа быць перажыткам. Як бы хацелася, каб зразумел!, адчул! гэта сёняшшя нашы суграмадзяне.
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