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УВОДЗІНЫ 

 

Беларуская народная творчасць – гэта мора,  

якое хавае ў сабе незлічоныя скарбы. Толькі 

 трэба ўмець гэтыя скарбы дастаць. 

                                                  М. Гарэцкі 

 

Кожны народ мае ўласную гістарычную і культурную спадчыну, 

якая ўвасобіла шматвяковы працоўны вопыт, духоўныя памкненні многіх 

пакаленняў. Скарбам нашага роднага краю з’яўляецца вусная народная 

творчасць – няпісаная і нікім да канца не прачытаная мудрая кніга. Яе 

старонкі перад намі раскрывалі мілагучнымі калыханкамі нашы бабулі і 

матулі. Пасля нас цікавілі дзівосныя казкі. Мудрасцю і паэтычным 

хараством уражвалі народныя прыказкі. З легендаў паўстае перад намі 

гісторыя нашага народа, нашай Беларусі. 

Вусную народную творчасць яшчэ называюць фальклорам, што ў 

перакладзе з англійскай мовы азначае “народная мудрасць”. І сапраўды, 

фальклорныя творы ўвабралі ў сябе веды і вопыт многіх пакаленняў 

беларусаў, іх мары і спадзяванні. Таму вусную народную творчасць мы 

можам лічыць паэтычнай гісторыяй народа. 

На наш погляд, у легендах, паданнях найбольш поўна 

адлюстроўваюцца нацыянальныя рысы жыцця народа, яго светапогляд. 

Народ заўсёды ўкладаў у легенды свае мары, спадзяванні, сваю адметную 

фантазію. Характарызуючыся ўнутранай цэласнасцю, фальклорныя творы 

маюць, разам з тым, сваю мясцовую адметнасць, лакальныя праявы. 

Традыцыйная культура беларускага народа пасля многіх 

гістарычных выпрабаванняў зноў і зноў адраджалася на папялішчах, зноў і 

зноў даказвала сваю жыццяздольнасць, унутраную пругкасць і багатую 

разнастайнасць. Дзякуючы гістарычнай спадчыне, узвышаецца душа, 

адбываецца заканамерны працэс духоўнага сталення нацыі. Але адышлі ў 

нябыт начное, вячоркі, людзі не дастаюць з гарышчаў кросны, бавяць час 

пераважна перад экранамі тэлевізараў ды камп’ютараў. Каму расказваць 

легенды, каго пацешыць прыгожым мастацкім словам, цікава закручаным 

сюжэтам? Вось і заціхаюць пакрыху калісьці звонкія вясковыя хаты. 

Разбурэнне традыцыйнай беларускай сям’і, якая ад пакалення да пакалення 

перадавала як скарб традыцыйныя веды, адмоўна паўплывала на захаванне 

няказачнай прозы і іншых фальклорных твораў. Сёння бабулі і дзядулі 

рэдка праводзяць час з унукамі за цікавай казкай, легендай ці звычайнай 

сямейнай гісторыяй. Няказачная проза стала аб’ектам пасіўнай памяці 

людзей старэйшага пакалення і можа зусім сысці ў нябыт.  

Каб пазбегнуць гэтага, мы і пастараліся сабраць і прааналізаваць 

цікавую і непаўторную, на нашу думку,  няказачную прозу нашага раёна.  
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У працэсе даследавання мы ставілі перад сабой пытанні: якія 

легенды і паданні захаваліся ў нашым раёне? Якія гістарычныя падзеі, 

асаблівасці нацыянальнага менталітэту адлюстраваліся ў паданнях і 

легендах, запісаных намі на тэрыторыі Клічаўскага раёна? 

Сама праблема даволі складаная. Да наша часу легенды і паданні 

раёна выдаваліся толькі на старонках раённай газеты “Сцяг Саветаў”, у 

газеце “Культура” (№ 52 ад 24.12.2016), выдання асобным зборнікам не 

было. Большасць запісаных намі твораў цалкам адпавядае назве “вусныя 

народныя”, бо захоўваліся выключна ў вуснай форме і перадаваліся з 

пакалення ў пакаленне. Таму і запас такіх твораў невялікі, 

шматварыятыўнасць зместу (кожны “аўтар” дабаўляў нешта сваё). На наш 

погляд, легенды, запісаныя намі на тэрыторыі раёна, маюць сваю 

спецыфіку: у іх адлюстраваліся геаграфічныя і гістарычныя ўмовы 

даўнейшага жыцця клічаўлян. 

Актуальнасць нашай работы абумоўлена як выкананнем 

першапачатковых мер па папулярызацыі беларускай мовы, так і 

праяўленнем цікавасці падрастаючага пакалення да ўнікальнага 

матэрыялу, якім з’яўляецца няказачная проза. Мы сабралі і запісалі 

легенды і паданні, якія расказалі нам жыхары Клічаўскага раёна, 

прааналізавалі іх змест, зрабілі сістэматызацыю па тэмах.  

Акрамя таго, сабраны намі матэрыял мае вялікае выхаваўчае 

значэнне. Мы  ўзнаўляем забытыя старонкі гісторыі, вучым сродкамі 

мастацкага слова адносіцца з павагай да сваіх продкаў, да сваёй Радзімы. 

Аб’ект даследавання: вусная народная творчасць. 

Прадмет даследавання: легенды і паданні Клічаўскага раёна. 

Гіпотэза: няказачная проза жыхароў Клічаўскага раёна багатая, 

разнастайная, звязаная з умовамі існавання насельніцтва, мае свае 

адметныя асаблівасці. 

Мэта работы: вывучэнне няказачнай прозы Клічаўскага раёна. 

Задачы: 

➢ сабраць і сістэматызаваць легенды і паданні Клічаўшчыны; 

➢ прасачыць сувязь фальклорных твораў з асаблівасцямі жыцця 

клічаўлян; 

➢ папулярызаваць няказачную прозу Клічаўшчыны. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і абагульненне навуковай 

літаратуры, перыядычнага друку, архіўных матэрыялаў Клічаўскага 

краязнаўчага музея, фальклорныя экспедыцыі, інтэрв’юіраванне жыхароў 

раёна, сістэматызацыя матэрыялу. 
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ГЛАВА І ГІСТАРЫЧНЫЯ ЎМОВЫ ІСНАВАННЯ ЖЫХАРОЎ 

КЛІЧАЎСКАГА РАЁНА 

 

Клічаўскі раён гістарычна адносіцца да гісторыка-этнаграфічнага 

рэгіёну Падняпроўя. У параўнанні з іншымі тэрыторыямі Беларусі, у 

старажытнасці раён быў мала заселены. На характар рассялення 

насельніцтва Клічаўшчыны паўплывалі рэльеф, водныя басейны і, 

асабліва, урадлівасць глебы. Сельскія паселішчы размяшчаліся асобнымі 

групамі па берагах малых рэк.  

Гаспадарча-бытавы ўклад насельніцтва Падняпроўя 

характарызаваўся больш прыкметнай, чым у іншых рэгіёнах, роляй 

земляробства, лясных промыслаў. Прыкметнай падмогай у гаспадарцы 

былі здабыўныя промыслы: збіральніцтва, пчалярства, паляванне, збор 

смалы, выпальванне вугалю і інш. 

Афіцыйна раён утвораны ў 1924 годзе. Засяленне тэрыторыі 

пачалося, як сцвярждаюць вучоныя, прыкладна 12 тысяч гадоў назад. У ІХ 

стагоддзі тэрыторыя ўваходзіла ў склад Кіеўскай Русі, з ХІІ стагоддзя – у 

Мсціслаўскае княства, у складзе якога Клічаўшчына ўвайшла ў Вялікае 

княства Літоўскае. Часткай Мінскага ваяводства нашы землі былі ў ХVІ 

стагоддзі, а з ХVІІІ стагоддзя – часткай Мінскай губерні [1, с.10]. 

Наш Клічаўскі край вядомы ў Беларусі і за яе межамі як 

партызанская зона. Сапраўды, многія мясціны нагадваюць нам пра цяжкія 

ваенныя гады, змаганне з ворагам, тыя страты, якія прынесла нам вайна. 

Якія б госці не прыязджаюць у раён, яны абавязкова наведваюць 

мемарыяльны комплекс ля вёскі Усакіна, Курган Славы, раённы музей. 

 Але не толькі ў часы Вялікай Айчыннай вайны праяўлялі 

самаахвярнасць і гераізм нашы продкі. Шматлікія легенды і паданні 

сведчаць нам пра мужнасць, адвагу, імкненне да незалежнасці і ў далёкія 

часы. 

Такім чынам, як гісторыка-этнаграфічны рэгіён Магілёўскага 

Падняпроўя Клічаўшчына ўвасобіла ў сабе як агульнабеларускія рысы, так 

і непаўторны мясцовы каларыт, што адлюстроўвае багатыя духоўныя 

традыцыі жыхароў, творчы характар народнай культуры.  

 

ГЛАВА ІІ НЯКАЗАЧНАЯ ПРОЗА 

 

У багатай палітры разнастайных жанраў беларускага фальклору 

прыкметнае месца належыць такім старажытным формам, як легенды, 

паданні, апавяданні. Празаічныя фальклорныя творы не толькі апавядалі 

пра падзеі, факты, але і паглыблялі ўнутраны свет чалавечай душы, 

ураўнаважвалі духоўны космас нашага народа. 

Няказачная проза – гэта легенды, паданні, фальклорныя апавяданні. 

Асноўнай адзнакай няказачнай прозы з’яўляецца рэалістычнае 
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адлюстраванне падзей, адсутнасць фантастыкі, згадкі пра рэальных асоб, 

канкрэтныя геаграфічныя аб’екты. Класіфікацыя жанраў, а таксама 

крытэрыі размежавання жанраў няказачнай прозы ў славянскай 

фалькларыстыцы грунтоўна не распрацаваны. 

Большасць даследчыкаў лічаць, што ў паданнях расказваецца пра 

далёкія падзеі народнага жыцця, якія падаюцца як рэальныя, часам ад імя 

сведкі ці ўдзельніка падзей. Гэта “вусны летапіс” з устаноўкай на 

гістарычную дакладнасць. Паданні выконваюць адукацыйна-выхаваўчую 

функцыю, фарміруючы гістарычную свядомасць народа і эстэтычнае 

ўспрыманне гістарычнага вопыту.  

Легенда – фальклорнае або літаратурнае фантастычнае апавяданне, 

якое падаецца і ўспрымаецца як верагоднае. У беларускіх легендах разам з 

рэалістычнымі персанажамі часта дзейнічаюць і фантастычныя: нячыстая 

сіла, чарадзеі. Тэрмін "легенда" (ад лацінскага legenda – тэкст для чытання) 

спачатку быў звязаны з апісаннем жыцця святога, якое чыталася ў дзень 

яго святкавання, затым перайшоў у фальклор для абазначэння твораў на 

хрысціянскія рэлігійныя сюжэты. Пазней да рэлігійных легенд дабавіліся  

народныя апавяданні  з элементамі выдумкі і фантазіі.  

Даследчыкі вылучаюць наступныя віды няказачнай прозы: 

гістарычныя (аб памятных падзеях у жыцці народа: перасяленнях, войнах, 

паўстаннях, стыхійных бедствах, эпідэміях, аб загінўушых плямёнах і г.д.), 

гераічныя, тапанімічныя (паходжанне вёсак, назваў рэк, азёр і г.д), 

культуралагічныя (пра рамёствы) і іншыя.  Нямала твораў увайшло ў групу 

пра заклятыя скарбы. Розныя па змесце і памеры, апавяданні згадваюць 

пра паходжанне скарба, месца яго знаходжання, спробах яго адкапаць і 

забраць. У беларускім фальклоры сустракаюцца легенды сацыяльнага 

зместу, аб утварэнні азёраў, рэчак, паданні пра гістарычных асоб, 

паходжанні населеных пунктаў. Збіралі і даследвалі легенды і паданні 

Е.Раманаў, П.Шэйн, А.Сержпутоўскі, М.Дабравольскі, М. Федароўскі.  

 Межы паміж рознымі відамі няказачнай прозы рухомыя, выразна 

неакрэсленыя, таму адзін і той жа твор можна аднесці да розных відаў. 

Такім чынам, дакладнага размежавання жанраў і відаў няказачнай 

прозы да нашага часу не вызначана. Мастацкае пераасэнсаванне 

гістарычных падзей, звестак пра рэальных гістарычных асоб знаходзяць 

сваё адлюстраванне ў няказачнай прозе беларусаў. 

 

ГЛАВА ІІІ ЗБІРАННЕ І ДАСЛЕДАВАННЕ БЕЛАРУСКАГА 

ФАЛЬКЛОРУ 

 

Гісторыя збірання і вывучэння беларускай народнай паэтычнай 

творчасці асвятляецца ў шэрагу прац, прысвечаных асобным гістарычным 

перыядам у развіцці фалькларыстыкі. Народныя паэтычныя творы 

выкарыстоўваліся ў творах Францыска Скарыны, "Лістах" Ф.Кміты-



8 

 

Чарнабыльскага і іншых старажытных крыніцах. Адным з першых 

апублікаваў звесткі пра беларускія традыцыйныя абрады і народную 

творчасць Ян Ласіцкі ў кнізе "Пра рэлігію, ахвярапрынашэнні, вясельныя, 

пахавальныя абрады русінаў, маскавітаў, татар..." (1582). Запісаныя ад 

простых беларускіх сялян у ваколіцах Любчы прыказкі выдаў у 1618 г. 

Саламон Рысінскі ў зборніку "Польскія прымаўкі" на польскай і лацінскай 

мовах [2, с.1].  

З вялікай цікавасцю да вуснай паэтычнай творчасці беларускіх сялян 

паставіўся Ян Баршчэўскі. У зборніку "Шляхціч Завальня, або Беларусь у 

фантастычных апавяданнях"  ён апісаў беларускае сялянскае вяселле, 

нагадаў купальскія святкаванні. Адчуваецца паважлівае стаўленне аўтара 

да простага народа, асабліва да выканаўцаў фальклорных твораў, 

захапленне іх талентам, маральнай высакароднасцю.  

Фальклорныя матэрыялы ўвайшлі ў якасці ілюстрацый у “Слоўнік 

беларускай мовы” I. Насовіча. У чатырохтомным творы У. Дабравольскага 

“Смаленскі этнаграфічны зборнік” змешчаны надзвычай багаты рускі і 

беларускі фальклорна-этнаграфічны матэрыял. Значнай падзеяй у 

фалькларыстыцы з’явілася выданне гісторыка-тэарэтычнага даследавання 

ў выдавецтве "Беларуская навука" ў 6 кнігах серыі "Беларускі фальклор: 

жанры, віды, паэтыка". У 2005-2006 гг. выйшла ў свет энцыклапедыя 

"Беларускі фальклор" у 2 тамах.  

Такім чынам, цікавасць да вуснай народнай творчасці праяўлялася з 

самага пачатку беларускага кнігадрукавання і працягваецца ў наш час. 

Фальклорныя творы вывучаюцца ў агульнаславянскім кантэксце. 

 

ГЛАВА ІV НЯКАЗАЧНАЯ ПРОЗА КЛІЧАЎШЧЫНЫ 

1.1 ЗАГАДКІ ДУЛЕБСКАЙ ПУШЧЫ 

 

                                                                              Засвітала раніца 

                                                                              После веснавое ночы, 

                                                                              Князь дулебаў, сам 

Кумар, 

                                                                              Працірае сосну вочы… 

                                                                     Карусь Каганец “Сцяты 

камень”  

Наша зямля хавае ў сабе таямніцу аб адным са старажытных  і 

загадкавых плямёнаў – дулебах. Супрацоўніца Клічаўскага раённага 

краязнаўчага музея Таццяна Мікалаеўна Касцюкевіч нам паведаміла, што 

звестак у гісторыі пра дулебаў захавалася вельмі мала. Згадкі пра іх ёсць у 

“Аповесці мінулых гадоў” і “Залатых лугах” ал-Масудзі. Пасля нашэсця 

аварскіх плямёнаў у ІІ-ІІІ ст. дулебы вымушаны былі перасяліцца на 

поўнач, а адным з новых месцаў жыхарства стала тэрыторыя сучаснай 
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Беларусі. Значная частка племені на чале з князем Кумарам асела на рацэ 

Ольсе ў Дулебскай пушчы.  

Аднойчы князь Кумар, выйшаўшы на вуліцу, здзівіўся, калі ўбачыў 

на дарозе незвычайны след. Нешта нядобрае кальнула ў сэрца, 

прадчуванне бяды захапіла яго душу. Гэта быў след ад кола, а дулебы 

калёс яшчэ не ведалі. Прадчуванне спраўдзілася: праз пэўны час з’явіліся ў 

пушчы варожыя плямены готаў, і іх князь Гуд выклікаў Кумара на двубой. 

Паядынак закончыўся смерцю князя Кумара. Але ў той момант, калі 

злажыў ён сваю галаву, ператварыліся ў камяні Кумар, Гуд і адсечаная 

галава князя. Так і зараз дзесьці ў глыбіні цяпер Усакінскіх лясоў стаяць 

побач тры валуны: большы – Кумар, меншы – Гуд, а невялікі круглы – 

галава забітага князя. Ды яшчэ засталіся нам у напамінак рэчка Дулебка, 

вёска Дулебна, прозвішча Дулебенец ды Дулебенскі запаведнік.  

Такім чынам, дадзеная легенда, верагодна, адлюстроўвае рэальныя 

падзеі, што адбываліся на Беларусі ў ІІ-ІІІ ст.. Назвы некаторых мясцін на 

Клічаўшчыне звязаны з легендай пра дулебаў. 

 

1.2  ПАХОДЖАННЕ НАЗВАЎ НЕКАТОРЫХ ВЁСАК 

 

У кнізе “Памяць. Клічаўскі раён” змешчаны згадкі пра 9 назваў 

вёсак, якія паходзяць ад уласных імён: Аляксандраўка, Аляксееўка, 

Дзмітраўка-1 і Дзмітраўка-2, Замікітка, Старыя і Новыя Максімавічы, 

Сыманаўка і Уладзіміраўка.  

Цікавыя паданні пра вёскі Дзмітраўка, Аляксееўка, Анатольеўка 

расказала нам Вера Сцяпанаўна Бусел, жыхарка в. Дзмітраўка. Землі, дзе 

зараз знаходзіцца вёска, належалі памешчыку Когану Віталію. Лёс не 

падараваў Когану сына – спадчынніка, ды і адзіная дачка была слабая на 

розум. Ніхто не хацеў ажаніцца з дзяўчынай. І тады бацька вырашыў 

аддаць палову свайго памесця як пасаг маладой, а другую палову паабяцаў 

пакінуць будучаму зяцю ў спадчыну, аб чым і паведаміў у газеце. Адразу 

знайшоўся адстаўны афіцэр Дзмітрый Дзмітрыевіч Захараў, які ўзяў шлюб 

з багатаю нявестай. Пражылі яны ў шлюбе доўга і, як сцвярджаюць, 

шчасліва, мелі чатырох дзяцей: трох сыноў і адну дачку. У гонар сваіх 

сыноў назваў памешчык Захараў бліжэйшыя вёскі: Аляксееўка, 

Анатольеўка. Імем дачкі назваў вёску Вользіна Дуброўка, бо паблізу была 

дуброва. Сваё імя і старэйшага сына Дзмітрыя пакінуў цэнтральнай 

сядзібе. 

Вёска Максімавічы, як расказала Вера Сцяпанаўна, атрымала назву 

ад пана Максіма, які некалі меў у гэтым месцы багатую сялібу. Сяляне, 

што працавалі на пана, сяліліся недалёка ад яго маёнтка. У пана было 

некалькі сыноў, якіх людзі называлі Максімавічамі. Пасля жаніцьбы яны 

аддзяліліся ад бацькі на новае месца – Новыя Максімавічы. Сялібу, дзе 

застаўся жыць бацька, называлі Старыя Максімавічы.  

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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Жыхар вёскі Замікітка Заяц Генадзій Віктаравіч сцвярджае, што 

вёска ўзнікла ў 1920-тыя гады, засялілася жыхарамі з суседніх вёсак 

Вонічы, Усакіна. Прозвішча першага жыхара ніхто ўжо не ведае, а звалі 

яго Мікіта. Ён аблюбаваў гэта прыгожае месца каля ракі Сушанкі. 

Пабудаваў дом, распрацаваў надзел зямлі. Потым новыя жыхары распачалі 

будоўлю за хатай Мікіты. Так і сталі ласкава называць вёску Замікітка. 

Значную частку тапонімаў Клічаўшчыны займаюць тыя, што звязяны 

з балоцістай мясцовасцю: Убалацце, Мяжное, Рагі, Новы і Стары Востраў, 

Рубеж, Равок, Кавяза (топкае месца). Такіх назваў мы налічылі 13. Самі 

балоты хаваюць у сабе таямніцы, заўсёды атаясамліваюцца з нейкай 

загадкавай сілай, выклікаюць у навакольных людзей і страх, і павагу. 

Праўда, былі балоты і заступнікамі: хавалі мясцовых жыхароў ад ворагаў. 

Паводле падання, запісанага намі ад ураджэнкі вёскі Дубно Кудзінай 

Ірыны Генадзьеўны, вёска Загацце заснавана ў 1708-1709 гадах. Жыхары 

вёскі Подліны падчас Паўночнай вайны ратаваліся ад ворагаў у балоцістай 

мясцовасці за ракой Гаткай. Менавіта цяжкапраходная мясцовасць 

захавала жыццё людзям. Пасля таго, як пагроза нападу знікла, месца ўжо 

было абжытае, і людзі не захацелі яго пакідаць. Так і засталіся жыць каля 

ракі Гаткі.  

Легенду пра вёску Віркаў расказала нам яе жыхарка Лапаціна 

Таццяна Генадзьеўна. Сваю назву вёска атрымала ад ракі Вір, якая 

працякала непадалёку. Характар ракі быў неспакойны: тут было многа 

віроў, глыбокіх мясцін. І аднойчы ўтапіўся ў рацэ сямігадовы хлопчык. 

Маці кожны дзень прыходзіла на тое месца, дзе загінула яе адзінае дзіця, і 

праклінала раку. Гора яе было такім моцным, што неба пачула праклёны 

маці і споўніла іх. Прыйшла аднойчы маці да ракі, а яна знікла. 

Цяжка давялося жыць віркаўцам без ракі. Знайшлі яны чараўніка, 

што мог вярнуць назад Віру. Але ў ахвяру павінны былі жыхары прынесці 

сямігадовых каня, пеўня і хлопчыка. Каня і пеўня знайшлі, а дзіця ў ахвяру 

ніхто не хацеў аддаваць. Так і засталіся віркаўцы без ракі [3, с.32]. 

Такім чынам, большасць вёсак Клічаўскага раёна атрымала сваю 

назву ад уласных імён заснавальнікаў, або ад геаграфічных асаблівасцей, 

часцей за ўсё балоцістай мясцовасці. 

 

1.3 ЗАГАДКАВЫЯ СКАРБЫ 

 

Жыхаркі пасёлка Ганчанскі Лях Соф’я Васільеўна і Буцанец Надзея 

Іванаўна сцвярджаюць, што Ласінае балота каля вёскі Хрэлеў у сваёй 

глыбіні хавае дзіўны “востраў”. Дзіўны таму, што пасярэдзіне яго 

знаходзіцца камень з выбітай на адным баку падковай. Ходзяць легенды, 

што пад каменем закапаны скарб. Не аднойчы юнакі з навакольных вёсак 

спрабавалі падкапаць камень, каб забраць скарб. Але той упарта трымаў 

сваю таямніцу, і таму ўсе спробы разбагацець заканчваліся няўдачамі. 
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Аднойчы пра гэты востраў мы пачулі і другую гісторыю. Казалі, што ў 

даўнія часы тут адбылася бітва. Бой быў настолькі цяжкі, што нават 

падковы ў коней плавіліся ад гарачыні.  Так адзін з коней ударыў капытам 

у камень. Вось і застаўся нам напамінак аб той гарачай бітве – падкова на 

камені – як помнік адважным воінам. Камень жа хавае скарб намнога 

даражэйшы за грошы: гэта наша памяць, наша ўдзячнасць продкам за 

свабоду, за тое, што мы жывём. 

Жыхары вёскі Ядраная Слабада Салдацёнак Леанід Іванавіч і 

Старасотнікава Надзея Пятроўна таксама расказалі нам пра скарб – 

залатую карэту расійскай імператрыцы Кацярыны Другой, што хавае 

мясцовае балота. Калісьці вёска размяшчалася не па правы бераг ракі 

Друць, а па левы. Кацярына Другая ў тыя часы падарожнічала са сваімі 

прыбліжанымі. Калі світа імператрыцы перапраўлялася цераз раку па 

драўляным мосце, слабыя жэрдкі не вытрымалі цяжару золата. Адна з 

карэт, у якой размяшчалася казна імператрыцы, правалілася ў раку. Друць, 

як вядома, рака даволі глыбокая, з моцным цячэннем. Падхапіла скарб і 

хутчэй панесла ў свае глыбіні. Людзі, кажуць, выратаваліся, коні загінулі, а 

залатая карэта знікла ў рачной плыні.  

З цягам часу рака зрабіла круты паварот, памяняла сваё русла, 

абагнула вёску з другога боку. Мабыць, хавала сляды, каб людзі не 

знайшлі яе скарб. Леанід Салдацёнак спачатку адносіўся да гэтай легенды 

як да казкі. Але аднойчы па-новаму паглядзеў на старое казанне. Збіраў на 

балоце журавіны, адышоўся ад вёскі даволі далёка.  Яго ўвагу прыцягнула 

нейкая дзіўная рэч, што толькі адным сваім краем выдавалася з-пад зямлі. 

Падышоў бліжэй, пачаў раскопваць. Як жа здзівіўся Леанід, калі зразумеў, 

што гэта баржа. Зацягнуць баржу ў балота за некалькі кіламетраў ад Друці 

не было патрэбы. Відаць па ўсім, старажылы сапраўды мелі рацыю: рака 

раней цякла ў іншым русле. 

Яшчэ адну легенду пра залатую карэту расказаў нам Заяц Генадзій 

Віктаравіч, ляснік Усакінскага лясніцтва. Уладар вёскі пан Патоцкі вельмі 

любіў хадзіць на паляванне ў Дулебскую пушчу. Для сваіх знатных гасцей 

ён зрабіў “заапарк” – у пушчы ў вальерах гадавалі самых розных звяроў. 

Госці маглі выбраць сабе звера для палявання. Аблюбаванага звера 

выпускалі ў пушчу з загонаў – такім чынам, паляванне было заўсёды 

ўдалым, таму і пан быў у пашане. Але аднойчы Патоцкаму не 

пашанцавала. Вяртаўся ён з гасцей у залатой карэце, ды напалі на яго 

разбойнікі. Ратуючыся ад злодзеяў, загадаў пан утапіць карэту. Месца 

выбралі прыкметнае: на яго апоўдні павінен быў падаць цень ад самага 

вялікага ў гэтым лесе дрэва. Чаму карэту потым не вярнулі гаспадару, 

гісторыя не гаворыць. Але і ў наш час знаходзяцца людзі, што шукаюць 

скарбы пана Патоцкага.   

Скарбы былога свайго ўладальніка хавае Панская Гара каля вёскі 

Дубно. Кудзіна Ірына Генадзьеўна паведаміла, што да рэвалюцыі вёска 
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размяшчалася каля гары, на якой узвышаўся панскі хорам. Быў пан злы і 

сквапны, грошы збіраў і закопваў у двары, каб не дасталіся яны 

спадчыннікам. Так і здарылася: пасля смерці бацькі дзеці засталіся ні з 

чым. У Вялікую Айчынную вайну вёска Дубно была спалена немцамі, 

аднавілася ўжо на іншым месцы за ракой Даўжанкай. На Панскай гары 

збіраліся дзеці і мясцовая моладзь. Часта там знаходзілі манеты і іншыя 

рэчы. Дарэчы, гара і цяпер “лысая” – не зарастае ніякімі раслінамі. Відаць, 

згадкі пра панскую сквапнасць засталіся нават у навакольнай прыродзе. 

Такім чынам, на Клічаўшчыне пашыраны легенды пра схаваныя 

скарбы. Часцей за ўсё скарбы звязвалі з пэўнымі гістарычнымі падзеямі. 

 

1.4 ГАЮЧАЯ КРЫНІЧНАЯ ВАДА 

 

За два кіламетры ад вёскі Ядраная Слабада па дарозе на станцыю 

Мілое знаходзіцца святая крыніца. Вада ў ёй гаючая, дапамагае ад самых 

розных хвароб. Даўней ля крыніцы стаяла каплічка, але ў савецкія часы 

каплічку знеслі. Зруб раней быў драўляны, а цяпер зрабілі бетонныя 

цамбравіны і бетонныя пліты-прыступкі.  

Старасотнікава Надзея Пятроўна, жыхарка вёскі Ядраная Слабада, 

расказала нам пра крынічку наступныя звесткі. Ушанаванне крыніцы 

адбывалася  на Пакровы крэсным ходам. Вада, набраная ў гэты дзень, 

валодала асаблівай сілай. Яе давалі піць хворым, жывёле, ёю апырсквалі 

пабудовы. Ішлі па ваду і падчас Вялікадня, Радаўніцы, Тройцы, на 

Прачыстую, а таксама ў звычайныя дні, калі была патрэба. Калі дзяўчына 

хацела хутчэй выйсці замуж, трэба было да ўсходу сонца абліцца ля 

крыніцы вадой, паўтараючы замову: 

Я святою вадой умываюся, 

Золатам уціраюся, 

Сонейкам апранаюся, 

Месяцам падперажуся, 

А зоркамі засцягнуся: 

Я нікога не баюся.  

Як сонца і месяц на ўвесь свет свеціць, 

Так і я каб была на ўвесь свет міла і люба (імя каханага). 

Ад суроку (рус. сглаза) карысталіся наступнай замовай: 

Вадзіца-царыца, красная дзявіца, 

Гуляла па лугах, па крутых берагах. 

Змывала камяні, жоўтыя пяскі, 

Змый рабу Божаму (імя) ўроцы, суроцы,  

Падзіві старых і малых, 

Прыгаворы раннія, палудзенныя, вячэрнія і палуночныя. 

Не я дапамагаю – Багародзіца, будзь памочніца! 



13 

 

 Побач з крыніцай людзі паставілі драўляны крыж. На яго вешаюць 

ручнікі, фартушкі, хусткі, ставяць абразкі, кладуць ля падножжа кветкі. 

Надзея Іванаўна паведаміла, што каб крыж валодаў моцнай сілаю, ставіць 

яго трэба было тайна. Мясцовыя жанчыны за адну ноч выткалі ручнік-

абыдзеннік. Мужчыны ў лесе выбралі і  ссеклі дрэва, змайстравалі крыж. 

Толькі такім чынам пастаўлены крыж мог уратаваць вёску ад засухі, 

няшчасцяў, дапамагаў людзям у іх просьбах. Калі ў чалавека нешта балела, 

на крыж каля крыніцы вешалі адпаведную частку адзення. За дапамогу 

крыжу трэба было пакласці грошы. Дарэчы, плацілі і крынічцы: кідалі 

капейкі ў ваду. Да рэвалюцыі ў крыніцу кідалі і залатыя манеты. Забіраць 

жа іх з вады было вялікім грахом: крыніца магла пакараць сквапных 

людзей хваробаю. 

Святая крыніца струменіць яшчэ ля вёскі Альхоўка. А Заяц Генадзій 

Віктаравіч расказаў, што пасля адкрыцця мемарыяльнага комплексу 

“Усакіна” на яго тэрыторыі пачала біць крыніца. Толькі крынічку 

знішчылі, бо не “ўпісвалася” ў тагачасную ідэалогію.  

Такім чынам, клічаўляне з павагай адносіліся да крыніц, з пакалення 

ў пакаленне перадавалі звычаі, абрады, замовы, звязаныя з культам вады. 

 

1.5 УРОЧЫШЧЫ КАСЦЁЛ І СЯМІБРАТКІ 

 

Каля пасёлка Ганчанскі знаходзіцца вялікае балота, якое мае назву 

“Касцёл”. Надзея Іванаўна Буцанец расказала нам легенду, што ў далёкія 

часы не было тут балота. Прыгожае возера радавала навакольных жыхароў 

цудоўнымі краявідамі. На беразе возера стаяў касцёл. Жыхары 

навакольных вёсак часта прыходзілі ў касцёл, каб данесці Богу свае 

малітвы. 

Аднойчы ворагі напалі на гэтыя вёскі. І людзі звярнуліся да Бога за 

дапамогай. Сабраліся ў касцёле, плакалі і маліліся аб тым, каб не трапіць у 

палон. “Лепш памерці, чым страціць волю,” – гучала ў іх шчырых 

малітвах. І пачуў іх Бог… Зямля расступілася, і касцёл разам з людзьмі 

праваліўся ў нетры, знік пад азёрнымі хвалямі. З цягам часу возера мялела, 

потым ператварылася ў балота. Але, як сцвярджае Надзея Іванаўна, падчас 

рэлігійных свят на тым месцы, дзе стаяў касцёл, можна пачуць малітвы і 

людскі плач. 

Каля вёскі Віркаў знаходзіцца ўрочышча Сямібраткі. Па легендзе, 

якую расказала нам Лапаціна Таццяна Генадзьеўна, сем братоў будавалі 

тут драўляную царкву. Была яна ўжо амаль гатовая. Праходзіла міма 

нейкая жанчына, штосьці сказала, і царква правалілася. Да канца свайго 

жыцця браты спадзяваліся, што царква з’явіцца, выйдзе з-пад зямлі.  Нават 

загадалі пахаваць сябе пасля смерці ля месца былой будоўлі. Як напамінак 

нашчадкам  ва ўрочышчы засталося ад іх  сем курганоў. 
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Існуе яшчэ адзін варыянт легенды пра віркаўскую царкву. Быццам у 

першы дзень зрабілі браты  падмуроўку і тры вянкі, а наступнай раніцай 

убачылі толькі адзін вянок. Астатнія ўвайшлі ў зямлю. Зноў павялічылі 

зруб на тры вянкі – і зноў пад зямлю ўвайшло два з іх. І так некалькі разоў.  

І ўсё-такі настойлівасць братоў перамагла: перасталі праз пэўны час 

вянкі правальвацца. Калі ж будаўніцтва было завершана, адбыўся цуд: усе 

вянкі, якія ўвайшлі пад зямлю, з’явіліся. Такая высокая царква стаяла шмат 

гадоў. Але потым зноў правалілася пад зямлю.  

Такім чынам, у легендах адлюстраваліся рэлігійныя погляды 

клічаўлян. 

1.6 ГУМАРЫСТЫЧНЫЯ ПАДАННІ 

 

Панеўка каля Усакіна – топкая мясціна, або, як называюць, брод. 

Жыхарка вёскі Усакіна Шарава Ірына Аркадзьеўна расказала нам, што 

такім гэта месца было нават у старажытныя часы. Але дарога ішла 

менавіта па гэтым бродзе. Аднойчы ў карэце ехала багатая пані. Кучар 

вельмі баяўся перакуліць карэту на няроўнай дарозе і выкінуць гаспадыню 

ў гразь. Падскокваючы на калдобінах, пані пішчала, а кучар увесь час ёй 

крычаў: “Пані! Пані!” Людзі, што былі тады паблізу ў ягадах, гэта чулі і 

смяяліся. Калі вярнуліся дадому, расказвалі гэту гісторыю з усімі 

дробезямі. Вось і сталі называць пасля гэтага тое месца Панеўкай. 

Кудзіна Ірына Генадзьеўна расказала нам, што скрыжаванне дарог ля 

вёскі Загацце называюць Штаны. Кажуць, ехаў калісьці купец з вёскі 

Доўгае на станцыю Мілое. Менавіта на гэтым срыжаванні адвалілася кола 

ад яго воза. Адправіўся купец у бліжэйшую вёску Загацце за дапамогай. 

Вяскоўцы запыталіся ў купца, дзе з ім бяда здарылася. “У штанах!” – 

адказаў купец. Бачачы непаразуменне вяскоўцаў, патлумачыў: “Тут 

недалёка, на ростаньках. У адзін бок адна калашына дарогі ідзе, у другі – 

другая. Вось і “штаны”.  

Назва закупленцам спадабалася, так да гэтага месца і прыстала. 

Такім чынам, у няказачнай прозе Клічаўшчыны адлюстраваны 

асаблівасці народнага характару. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

У працэсе даследавання мы сабралі і запісалі няказачную прозу 

Клічаўскага раёна. Гаварыць аб поўным зборы легенд і паданняў будзе 

няправільна, бо не  праводзілі экспедыцыі ў вёскі Заполле, Бацэвічы, 

Усохі, Бёрда і некаторыя іншыя, якія, на нашу думку, таксама маюць 

багатую фальклорную спадчыну.  

Намі ўстаноўлена, што няказачная проза Клічаўскага раёна багатая, 

разнастайная. У ёй знайшлі адлюстраванне менталітэт, гістарычныя і 

геаграфічныя ўмовы існавання клічаўлян, асаблівасці народнага характару. 
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Падчас даследавання мы ўдасканалілі свае навыкі работы з 

мастацкім тэкстам, бо запісвалі фальклорныя творы  і літаратурна 

апрацоўвалі іх. 

Мы перакананы, што сёння прапаганда народнай творчасці набывае 

вялікае значэнне. Фальклорныя творы  не толькі фарміруюць у 

падрастаючага пакалення ўяўленні аб этнакультурным малюнку свету, 

традыцыях нашага народа, але і выхоўваюць пачуццё гонару за свой народ, 

сваю краіну, уплываюць на фарміраванне творчых здольнасцей.  

Практычная каштоўнасць даследавання заключаецца, на нашу 

думку, у тым, што сабраныя намі матэрыялы будуць захаваны, могуць 

выкарыстоўвацца на класных гадзінах, уроках літаратуры, гісторыі, пры 

правядзенні тэматычных экскурсій у школьным музеі, у якасці часткі 

агратурыстычнага маршруту раёна і вобласці. Нам здаецца, што сабраныя 

матэрыялы ў пэўнай ступені дапамогуць у выхаванні падрастаючага 

пакалення. 
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ДАДАТАК А 

МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ АБ’ЕКТАЎ, ВЫЯЎЛЕНЫХ ПАДЧАС 

ФАЛЬКЛОРНАЙ ЭКСПЕДЫЦЫІ 

 

1  Дулебская пушча 

2  Балота каля вёскі Ядраная Слабада 

3  Ласінае балота 

4  
Панская гара 

5  Святая крыніца каля вёскі Ядраная Слабада 

6  Святая крыніца каля вёскі Альхоўка 

7  Балота Касцёл 

8  Урочышча Сямібраткі 

9  Урочышча Панеўка 

10  Урочышча Штаны 
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