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УВОДЗІНЫ 

 

Адна з найцікавейшых форм творчай работы – гэта збор легенд і 

паданняў. Фальклор, як вусная народная творчасць, запісваецца з аповеда 

мясцовых людзей, якія ведаюць гісторыі, што адбываліся ў іншым краі. 

Напрыклад, паданне “Канаўка” было перададзена нам ад мясцовай жыхаркі 

вескі Гара. Але гэта паданне з’яўляецца гістарычным фактам. У Барысаўскім 

краязнаўчым музеі есць дакументы, звязаныя з гісторыяй пра млын. Пра 

наркама-ваўкалака расказвала мая бабуля. Яна карэнная жыхарка Барысава і 

ведае шмат цікавых паданняў. Паданне пра ідалаў мы даведаліся з кнігі 

“Жывапісная Расія” пад радакцыяй В.П.Сяменава. У артыкуле А.Кіркова 

гаворыцца пра ідалаў, знойдзенных у лесе каля рэчкі Пуня. Паданні пра скарб 

мы знайшлі ў газеце “Гоман Барысаўшчыны”. 

Самае складанае, але і самае цікавае, у той жа момант, гэта запісваць 

паданне, каб яно падавалася ўжо ў тваім варыянце, тваімі словамі і з тваёй 

канцоўкай. Некаторыя паданні гучаць ў розных варыянтах. Збіраць паданні – 

гэта значыць вывучаць гісторыю свайго края ў вобразах, праз незвычайных 

людзей, праз дзіўныя, але сапраўдныя падзеі. 

 

ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЧНЫЯ ПАДАННІ 

 

1.1. ДВА ІДАЛЫ 

 

Гістарычныя паданні звычайна знаходзяць ў літаратуры. Паданне пра 

двух ідалаў не стала выключэннем. Яно было знойдзена ў кнізе “Живописная 

Россия” ў даследваннях А.К. Кіркора. У гэтым паданні гаворыцца аб тым, што 

мясцовыя сяляне Барысаўскага павета  каля рэчкі Пуні зсеклі ў лесе стары дуб, 

а ў дупле дрэва знайшлі двух ідалаў: адзін срэбраны, другі бронзавы. 

Срэбранага ідала сяляне хацелі прадаць за сто рублёў, але гаспадар леса 

Чаховіч запатрабаваў ідалаў аддаць яму. Сяляне так і зрабілі. Потым гэты самы 

Чаховіч нікому не паказваў каштоўных знаходак, нават знакамітаму археолагу 

Канстанціну Тышкевічу адмовіў у гэтым. Толькі паабяцаў калі-небудзь зрабіць 

гэта, але так і не паказаў. У 1865 годзе ідалы ўсё яшчэ былі ў Чаховіча.  

 

1.2. МАНАСТЫРОК 

 

А вось яшчэ адно гістарычнае паданне. Па апісанні даследчыкам нашых 

земляў В.П. Сямёнава на мяжы двух стагоддязў –ХIХ і ХХ -  каля вёскі 

Вяляцічы працякала рэчка, якая расцякалася тут на два рукавы, утвараючы 

невялікую выспу. А на выспе той была пабудавана царква, якая атрымала назву 

Манастырок. Стаяла царква на невысокай горцы і быў ў ёй цудадзейны вобраз 

іконы Маці Божай. Ікона з’явілася тут, як сведчыць старадаўняе  паданне, 

вельмі даўно. Гэты абраз упершыню ўбачылі на гары інакі, што прыйшлі  з 

Кіева ў Вяляцічы. Да іконы сцякалася шмат народу, асабліва ў дні  так званай 

“маладзіковай нядзелі”, ці першай нядзелі пасля поўні. Дарога, якая вяла да 
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манастырка, была вельмі адметнай, таму што была проста заваленая 

дошчачкамі з выявамі розных органаў чалавечага цела: ног, рук, галоў і выявамі 

хатняй жывёлы. Гэта тлумачылася тым, што калі ў каго што-небудзь баліць, то 

пакінуты тут малюнак мог уратаваць ад пакутаў і перапыніць падзеж жывёлы ў 

гаспадарцы. 

Гэтыя паданні з’яўляюцца сведкамі таго, што хоць нашы продкі  і 

прынялі хрысціянскую веру яшчэ ў Х ст., але на працягу  доўгіх стагоддзяў 

моцна трымаліся за свае старадаўнія традыцыі, звязаныя з язычніцкай ці, як 

яшчэ кажуць, паганскай верай. Нашы продкі стараліся не парушаць традыцый і 

абрадаў, якіх прытрымліваліся і выконвалі іх дзяды і прадзеды. Мясцовыя 

святары не надта імкнуліся іх выкараняць: пакланяліся людзі камяню, дрэву ці 

крыніцы – прыносілі і ўсталеўвалі на тым месцы  ікону. Так, выконваючы 

старадаўнія абрады , маліўся народ святой хрысціянскай Троіцы. 

А ідалаў хрысціянскія святары спярша спальвалі ці разбівалі. Але потым 

сталі ўносіць іх ў храмы, ператвараючы ў хрысціянскіх святых. 

 

1.3. КАНАЎКА 

 

А гэта цікавае паданне, якое звязана з вядомымі гістарычнымі асобамі, 

што жылі ў нас на  Барысаўшчыне, я запісала са  слоў Таццяны Шміт, якая 

некалі была жыхаркаю вескі Гара. Яшчэ сто год таму на Барысаўшчыне было 

шмат млыноў, толькі на адной рацэ Схе іх налічвалася ажно тры. Быў млын і на 

Плісе ў вёсцы Гара. На жаль, яго разабралі ў 1998 годзе, каб пабудаваць мост. 

Але гісторыя яго з’яўлення ў вёсцы захавалася да сённяшніх дзён ў памяці 

людзей і ў пісьмовых крыніцах. Вёскаю Гара тады валодаў памешчык Свід. Быў 

ён ахвочы да картачнай гульні, і аднойчы такі ж аматар зялёнага сукна, 

памешчык Каладзееў, праіграў яму буйную суму грошай. Яны пасварыліся, 

таму што апошні не захацеў са Свідам разлічыцца. Таму ўладар Гары перавёз з 

вёскі Упарэвічы млын, які раней належыў Каладзееву, вярнуўшы так сабе 

картачны доўг. Але Каладзееў вырашыў адпомсціць свайму крыўдзіцелю, і ўсё 

лета па яго загаду на рацэ Плісе будаваўся абводны канал даўжынёю тры 

кіламетры, каб знізіць напор вады на лопасці млына. І дабіўся свайго – млын 

стаў дрэнна працаваць і прыносіў Свіду адны страты.Свід падаў на Каладзеева 

ў суд. Суд сваім рашэннем прымусіў былога ўладара млына закапаць канал. 

Каладзееў падпарадкаваўся, але вясновы павадак кожны год размываў пясок і 

на месцы канала ўтваралася  канава. Усе лета яна была напоўненая празрыстай 

вадою, добра прагравалася сонцам, і мясцовыя  дзеці хадзілі купацца “ на 

канаўку”. А млын Свіда так і не запрацаваў па–ранейшаму . У сучаснай вёсцы 

Гара ўжо няма і былой  “канаўкі”, засталося толькі месца, парослае балотнай 

раслінаю. Але памяць мясцовых жыхароў ажыўляе падзеі стогадовай даўніны. 

Млыны на тэрыторыі Беларусі існавалі з Х стагоддзя, спярша вадзяныя, а 

потым і ветракі. З ХІХ стагоддзя у  гаспадарцы сталі выкарыстоўваць  паравыя 

млыны. Але які б не наставаў час,  гэтыя гаспадарчыя збудаванні заўседы былі 
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ахутаныя покрывам незвычайнай таямнічасці, занятак млынара хоць хто 

звязваў з чараўніцтвам .  

Напэўна, ў старажытнасці з вуснаў у вусны перадавалася шмат легендаў і 

паданняў пра чароўныя ветракі і іх гаспадароў. Адны з іх захаваліся, другія –  

адышлі ў нябыт, а іншыя і сёння можа стварыць наша фантазія. 

 

1.4. ПАДАННІ ПРА ВАЕННЫЯ ПАДЗЕІ НА БАРЫСАЎШЧЫНЕ 

 

У музейным архіве ёсць звесткі пра паходжанне вёскі Глівін. Але для 

мяне стала вельмі цікавым тое, што ў гісторыі гэтай мясціны ёсць такі факт: у 

пачатку ХVI стагоддзя тут пасялілі палонных татараў. Справа ў тым, што 

менавіта ў гэты перыяд  беларускай гісторыі нашы продкі змагаліся са 

шматлікімі набегамі  крымскіх татараў. Дык вось, тых татараў, якія траплялі ў 

палон, сялілі тады па ўсёй тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Так з’явіліся 

татары і ў Глівіне. Паданне гаворыць нам, што татарам, якіх было,  відаць, 

вельмі шмат, не хапала вады. І тады дазволілі ім мясцовыя ўлады выкапаць 

калодзеж. Прайшоў час: няма сёння ў Глівіне таго татарскага пасялення, але 

ёсць месца пад назваю “Татарскі калодзеж”. 

Пакінулі пасля сябе памяць у паданні і шведы, якія пад час Паўночнай 

вайны занялі Барысаў. Наш горад тады змяшчаўся толькі на левым беразе, 

вуліцы ў ім мелі зусім іншыя назвы: Лепельская, Полацкая, Палынская, 

Маскоўская, Юрыдычная, Манастырская  і інш. У 1708 годзе, там, дзе стаяў 

шведскі абоз, вуліца стала называцца Шведскай. Гэта вуліца, дарэчы, і зараз 

ёсць у старой частцы горада, але называецца яна Камсамольская. 

Адной з найярчэйшых старонак нашай Барысаўшчыны з’яўляецца 

Бярэзінская пераправа. Асабліва моцныя баі, па сведчанні гісторыкаў, 

адбываліся каля вёскі Малое Стахава. Паданне расказвае нам пра тое, што бой 

паміж рускімі і французамі быў вельмі жорскім. Салдаты Напалеона ўпарта 

ўтрымлівалі зручнае для вядення боя высокае месца. Прайшло дзвесце год, а  

ўзвышша каля вёскі Малое Стахава называецца цяпер ў народзе Французкай 

Горкай. 

Збіраючы для сваёй работы гістарычныя паданні, я прыйшла да высновы, 

што яны занатоўваюць гістарычныя падзеі, якія адбываліся на нашай зямлі не 

толькі ў архіўных дакументах, але і ў памяці самых простых людзей.  Яшчэ я 

заўважыла, што калі чуеш паданне, якое ўжо было табою прачытана ў кнізе, ці 

знойдзена  ў архіве, і чуеш пра гэтую ж самую падзею ад мясцовага жыхара, то 

гучыць паданне зусім па-іншаму. А ўсё таму, што распавядаецца гэта паданне 

больш сакавіта, фантастычна, з дабаўленнем сучаснага мясцовага каларыту і 

часцей за ўсё  з асабістым абгрунтаваннем. 

 

ГЛАВА 2.  МЯСЦОВЫЯ ПАДАННІ 

 

2.1. НАРКАМ-ВАЎКАЛАК 
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А гэтае мясцовае паданне звязанае з ліхалеццем грамадзянскай вайны 

запісаў і прадставіў нататкай у газету “Гоман Барысаўшчыны” А. Шустоўскі. 

Па загаду У. Леніна ў 1919г. Беларусь і Літва былі злучаны  ў  Літ-

Бел.ССР. Тады вайсковым камісарам г. Барысава быў назначаны І.Л.Бенгер, 

латыш па нацыянальнасці. На сваёй пасадзе Бенгер быў надта старанны, але 

вылучаўся ён асаблівай жорсткасцю. Даходзіла да таго, што сам растрэльваў на 

Батарэях контру ды і іншы незадаволены савецкімі парадкамі люд. За гэта, як 

бальшавіка-ленінца яго папярэдзілі, а потым і ўвогуле перавялі на другасную 

пасаду ў мястэчка Халопенічы. Бенгер аказаўся сапраўдным  уладалюбцам, 

таму пачаў шкодзіць сваім крыўдзіцелям. Справа ў тым, што ўжо праз месяц за 

таварышам Бенгерам прыехалі чэкісты, каб арыштаваць яго. Адчуўшы 

неладнае, былы барысаўскі вайсковы камісар збег у лес, дзе ў хуткім часе 

арганізаваў даволі ўнушальны антыбальшавіцкі баявы атрад, які налічваў часам 

да 200 штыкоў. На працягу некалькіх гадоў Бенгер, ужо ў якасці атамана, рабіў 

у акрузе начныя налёты, рэйды, засады, і,  калі нехта з камуністаў ці чэкістаў 

трапляў у ягоныя рукі жывым, то ён выкарыстоўваў да ахвяры асаблівыя 

катаванні. За ягоную дзёрзкасць і жорскасць мясцовыя жыхары лічылі Бенгера 

ваўкалакам. А ваўкалакі ў нашых продкаў жылі ў многіх легендах і паданнях: 

чалавек, які мог на нейкі час перакінуцца ў ваўка – такой ўласцівасцю надзялялі 

вяскоўцы  камісара-атамана. А калі Бенгер нечакана знік, пакінуўшы сваіх 

“лясных саратнікаў”, то гэта і стала яшчэ адным падцверджаннем ягонай 

воўчай сутнасці.  

 

2.2. НАЗВА ВЁСКІ АНТАНЕВІЧЫ 

 

Паданне пра паходжанне назвы вёскі Антаневічы вельмі простае, яно 

звязана з цяжкімі часамі голада і мора, якія на працягу ўсёй гісторыі нашага 

народа не раз прыходзілі на нашу зямлю. Дык вось, у адным краі жыў вельмі 

жорсткі і сквапны пан. Людзям прыходзілася працаваць на яго, каб пракарміць 

сям’ю. Служкі пана моцна білі бізунамі тых людзей, якія спрабавалі ўзяць сабе 

ў кішэню некалькі каласкоў з зярняткамі. Працаваў на пана і чалавек, якога 

звалі Антаневіч. Аднойчы пры ўборцы ўраджаю ён паклаў сабе ў кішэню 

некалькі каласкоў. Гэта было заўважана наглядчыкамі. Антаневіч вырашыў 

уцячы. Ён хутка мільгануў у жыта. Доўга-доўга бег і спыніўся ў нейкай глушы, 

якую атулялі балоты. Уцякач хацеў павярнуць назад, але ў яго не было ўжо 

сілы. Сеў адпачыць, аглядзеўся, і яму спадабалася ўсё вакол. Там раслі розныя 

дрэвы і прыгожыя кветкі. Ён пабудаваў на гэтым месцы сабе хату, а цераз 

некаторы час завёў сям’ю. Дзеці Антаневіча таксама пабудавалі тут сабе хаты, і  

ўнукі пабудавалі тут сабе хаты. Людзі з наваколля сталі называць гэта 

паселішча Антаневічы. 

На мой погляд, гэта  наіўнае паданне пра назву вескі Антаневічы яшчэ 

звязана з адвечнай марай нашага народа пра шчаслівае жыццё без  

прыгнятальнікаў і заваёўнікаў. Яно з’яўляецца жыццясцвярджальным, светлым, 



8 

 

як мара, якая здзеснілася некалі для чалавека, якога звалі Антаневіч, а значыць, 

што можа здарыцца такое і для іншых людзей, а ўрэшце, і для ўсяго народа.  

Мясцовыя паданні, якія ведаюць твае знаемыя, блізкія людзі, хоць калі 

можна пачуць у розных варыянтах. Здараецца і так, што адны распавядаюць 

паданне ці легенду са шчаслівым канцом, а другія надаюць завяршэнню свайго 

аповеда трагічны сэнс. Таму прыходзіцца шукаць сваю канцоўку ці свой 

варыянт падання.  

 

ГЛАВА 3. ПАДАННІ ПРА СКАРБЫ 

 

3.1. СКАРБЫ І СКАРБАШУКАЛЬНІКІ 

 

На нашай беларускай зямлі скарбы знаходзілі на працягу ўсяго 

гісторычнага існавання. Варта толькі ўспомніць, што праз тэрыторыю сучаснай 

Беларусі некалі праходзіў старажытны шлях “з варагаў у грэкі”. Па Дняпру, 

Нёману, Дзвіне і, канешне, па нашай Бярэзіне. Гандлявалі на гэтым шляху і 

грэкі, і арабы, і прадстаўнікі еўрапейскіх народаў. Таму яшчэ ў сэрэднявеччы 

знайсці на нашых землях скарб было справай звычайнай. І тут няма ніякай 

маны, таму што арабскія дзірхемы са знойдзеных скарбаў у нашых продкаў не 

былі рэдкасцю і іх проста называлі ў народзе “арабчыкамі”. Але сапраўдная 

“ліхаманка” скарбашукальнікаў пачалася пасля французскай кампаніі 1812года. 

Яна прадаўжаецца і цяпер, пасля двухсот год пасля гэтай падзеі. Зразумела, што 

людзі, якія калісьці адшукалі скарб значнай каштоўнасці, ці не надта значнай, 

ніколі не рэкламавалі такой падзеі ў сваім жыцці. І гэта зразумела. Але вакол 

патаемных знаходак заўсёды народ складае свае праўдзівыя паданні. І вось 

некаторыя з іх. 

Вясной 1813года павозкі, якія патанулі на пераправе, сталі перашкаджаць 

судаходству на Бярэзіне. Па распараджэнні ведамства водных зносінаў для 

расчысткі рэчышча была накіравана ваенная каманда. Салдаты пачалі 

працаваць, і адразу па ўсяму ўезду папаўзлі чуткі аб неверагодных скарбах, якія 

падымалі з дна ракі. Салдаты сапраўды дасталі з патопленых павозак шмат 

сундукоў, ранцаў і іншых прадметаў. Доктар вюрценбергскага корпуса Роос, які 

наведаў Студзёнку (ён трапіў у палон на Бярэзіне), маёр, што камандаваў 

салдатамі, прадэманстраваў вялікую колькасць знойдзенага ў сундуках золата, 

серабра і каштоўнасцяў. Самі ж салдаты хваліліся Роосу гадзіннікамі, 

пярсцёнкамі і іншымі рэчамі  з золата і серабра. 

Частка каштоўнасцяў і рэчаў  дасталася мясцовым сялянам, якія прадавалі 

іх сваім панам вельмі танна. Так уладару маентка Стара-Барысаў барону 

Корсаку ўдалося сабраць найбагацейшую калекцыю трафейнай зброі, ордэнаў і 

медалёў усіх нацый, якія ўдзельнічалі ў французска-рускай кампаніі. А калі 

воінская каманда скончыла работу, то адбыла на месца далейшай службы. Не 

варта і казаць, што поўнасцю вычысціць рэчышча ім не ўдалося. Шмат дробных  

і сярэдніх па памерах прадметаў засталося на беразе і ў рацэ, і з цягам часу былі 
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занесены ілам і пяском. І толькі неўміручыя паданні аб гэтай падзеі засталіся ў 

народзе. 

Скарбашукальнікі наступных часоў наважваліся на пошукі так званага 

“золата Масквы”, якое, па меркаванні даследчыкаў,  Вялікая армія вывезла з 

палымнеючай расійскай сталіцы. Пошукамі займаліся ў асноўным 

“камсамольцы”-следапыты, але скарб ім так і не адкрыўся. 

Чорныя следапыты шукалі таксама “Залатую карэту” Напалеона. 

Дзейнічалі на свой страх і рызыку, практычна ў адзіноце і абсалютна таемна. Ім 

пашанцавала болей, чым “камсамольцам”. У раёне былой вескі Стараселле (на 

дальніх падыходах да Студзёнкі) “археолагам”  з Масквы быў знойдзены 

вялізны скарб. Гэта былі залатыя манеты французскай чаканкі, якія маглі 

належыць да знакамітай дванаццацімільённай казны арміі Напалеона, частка 

якой, згодна звесткам, была згублена пры пераправе праз Беразіну. 

Наконт скарбаў на Бярэзіне ў народзе склалася шмат паданняў, якія на 

самой справе з’яўляюцца сапраўднымі гістарычнымі фактамі. Але ў 

распавяданнях людзей, якія ведаюць “ўсё” пра скарбы Напалеона, ёсць нешта 

аптымістычнае для аматараў каштоўных знаходак. Таму скарбашукальнікаў і 

сёння не стала менш.  

 

3.2. “СВІНСКАЕ”  ЗОЛАТА 

 

У вёсцы Дзедзелавічы некалі на адной з вуліц была яўрэйская слабодка. 

Яўрэяў немцы ў пачатку вайны расстралялі, у 1943г. спалілі вёску. Яшчэ да 

вайны ў гэтай вёсцы жыла  адна звычайная сям’я. Дарослыя працавалі на 

былым бровары ў калгасе, гадавалі дачку Марылю  (ці па вясковаму Матруну), 

жылі ў дастатку. У вайну Матруна разам са сваімі бацькамі была ў партызанах. 

У ліпені 1944 года сям’я вярнулася ў вёску на папялішча. Новы дом рашылі 

будаваць на тым месцы, дзе жылі яўрэі. Пасля вайны ў пачатку 50-х гадоў 

бацькі Матруны памерлі адзін за другім. Яна засталася ў доме адна. Хутка 

Матруна выйшла замуж за аднавяскоўца, нарадзіла яму пяць дзяцей. Жылі 

добра, не сварыліся, гадавалі дзяцей. Але шчасце было нядоўгім.  Цяжка на 

сухоты захварэў гаспадар і хутка памёр. Матруна засталася адна з малымі 

дзеткамі. Неяк неўзаметку яна пачала прыкладвацца да бутэлькі і ўхіляцца ад 

работы ў калгасе. Потым кінула калгас зусім. Яе два хлапцы-падлеткі ўступілі ў 

канфлікт з законам, за хуліганства былі пасаджаны ў турму. Старэйшыя дочкі 

вышлі замуж і некуды з’ехалі. Матруна засталася з малодшай дачкой Раісай. 

Каб не прапасці зусім яны з дачкой гадавалі свіней, мяса прадавалі ў вёсцы, ці 

вазілі ў Бягомль. Усё б нічога, калі б Матруна не піла запоем. Калі меліся ў яе 

якія грошы, дык яна прапівала іх да капейкі. Яе дзіця часта заставалася  без 

дагляду  і нават было галодным. Паколькі  маці Раі ўвесь час была п’яная, 

даглядаць скаціну прыходзілася  пераважна ёй. Аднойчы ўвечары Рая панесла ў 

хляўчук свінням есці, але хутка вярнулася ў хату з цяжкой, кілаграмы са два 

бутэлькай з цёмна-зялёнага шкла. Рая сказала маці, што гэту бутэльку вырылі з 

зямлі ў хляве ў пошуках ежы два іх галодных падсвінкі, якіх яна апошні раз 
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карміла  толькі ўчора зранку. Матруна, каб хутчэй ўбачыць, што ўнутры 

бутэлькі, разбіла яе малатком. Увесь стол у хаце адразу быў засыпаны бітым 

шклом і залатымі манетамі царскай чаканкі. Іх  Матруна налічыла каля трохсот 

штук. Гэта было сапраўднае багацце, якое прыйшло да яе ў рукі так 

неспадзявана, але сваечасова. Але ж Творца, мабыць, памыліўся, бо даў адзіны 

ў жыцці шанц не таму чалавеку, які мог яго выкарыстаць на шчасце. Бо 

Матруна ўжо фактычна была псіхічна хворым чалавекам на глебе залежнасці ад 

алкаголю. І зноў закруцілася карусель: п’янкі, гулянкі, дні пераблытаныя з 

ноччу. Дзіця Матруны, Рая, як і ранней, ніколі не было дагледжана, свінні 

таксама галодныя. А золата Матруна прадавала фельчарыцы Любе з ФАПа. Тая 

плаціла ёй невялікія грошы, але на выпіўку хапала. Хутка грошы скончыліся, і 

працверазіўшыся, аднойчы Матруна з жахам ўпэўнілася, што ў яе хаце няма 

нават кавалка хлеба, каб павячэраць. Тады пайшла яна шукаць фельчарыцу, 

якая купіла ў яе скарб. Але Люба за гэты час звольнілася, купіла сабе ў горадзе 

кватэру і выйшла замуж. І прозвішча змяніла таксама. Ды Матруна і не вельмі 

шукала Любу, бо разумела – золата не вернеш.   

У адзін з момантаў прасвятлення, Матруна ўзяла рыдлёўку і пайшла ў 

хлеў, дзе некалі жылі яе свінні. Паспрабавала капаць у адным месцы, у другім, 

але нічога не знайшла. Суседзі бачылі, што яшчэ некалькі дзён, як цень, хадзіла 

яна па сваім двары і агародзе, капала зямлю то тут, то там, потым некуды 

знікла. Сяляне, якія амаль кожны дзень бачылі п’яную Матруну на вясковай 

вуліцы, са здзіўленнем адзначылі, што яна некуды прапала. Аднойчы суседка з 

дому насупраць зайшла да яе ў двор. Ён, як і сад Матруны, зарос бур’янам, 

платы абваліліся, вароты сядзібы пакасіліся. Суседка пазвала гаспадыню, але 

ніхто не адгукнуўся. Тады яна зайшла ў хату, але і там жанчыны не было. 

Пачала шукаць яе і нарэшце знайшла ў тым хлеўчыку, дзе свінні вырылі 

бутэльку з золатам. Матруна вісела ў пятлі, якую яна прымацавала да страпілы. 

Ёй ўжо нічога не было патрэбна… 

Потым на падворак Матруны яшчэ  доўга прыходзілі з 

металашукальнікамі аматары скарбаў, але, як кажуць суседзі, так нічога і не 

знайшлі. Але пачулі новае паданне пра скарб, які знайшоў дзед Варган, што 

жыў насупраць Матруны. Паданне сцвярджае, што гэта золата, што знайшоў 

дзед Варган, было таксама яўрэйскім. Але пасля такой знаходкі, дзед кінуў 

сваю хату і з’ехаў немаведама куды. 

Паданні пра скарбы на мой погляд самыя таямнічыя і цікавыя. Яны 

абуджаюць чалавечае ўяўленне, узбагачаюць фантазіяй светапогляд чалавека. 

Яшчэ, мне здаецца, што паданні пра скарбы з’яўляюцца самымі павучальнымі. 

Многія людзі лічаць, што грошы – гэта сапраўднае шчасце і ўсё жыццё 

імкнуцца толькі да ўзбагачэння. Паданні і легенды ў вуснах народных зноў і 

зноў сцвярджаюць зусім іншае… Яны прысміхаюць сквапных да дабра, ці 

ўкладваюць золата ў рукі някчэмных людзей, а другі раз паказваюць, што не 

кожнаму багацце можа прынесці шчасце. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

 

Паданні – адна з самых цікавых старонак нашага беларускага фальклора. 

Яны адлюстроўваюць погляд народа на гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў 

нашым краі, занатоўваюць  праз цікавы аповед памяць пра знакамітых людзей, 

захоўваюць павучальныя гісторыі пра людзей простых, добрых, слабых, ці пра 

сапраўдных ліхадзеяў. 

Матэрыялы для сваёй работы мы  бралі з розных крыніц: кнігі, газеты, 

часопісы, архіўныя матэрыялы, інтэрв’ю. Апошні від збірання народнага 

фальклора нам спадабаўся больш за іншыя. Мы сустракалі, падчас работы 

цікавых людзей, паслухалі іх паданні і параду, таму маем сёння для 

прадстаўлення сваю работу. 
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