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На Пакровы 

 

Дзейныя асобы: 

Марыля, 

Маці, 

Бацька, 

Хросная, 

1 сяброўка, 

2 сяброўка, 

3 сяброўка. 

 

Дэкарацыі сялянскай хаты. Дзяўчына сядзіць на ўслоне, вышывае. 

Вядучы (за сцэнай): 

Час падходзіў за Пакровы. 

Вецер ліст з лясоў атрос, 

I на поле свае ковы 

Кінуў злёганьку мароз. 

Агалела поле. Знята 

Збажына з яго даўно. 

Глуха, пуста і зацята, 

I нікога не відно. 

Так Якуб Колас апісвае час, на які прыпадае адно з самых шануемых у 

народзе святаў –  Пакроў Прасвятой Багародзіцы.  

Лічылася, што да гэтага дня трэба цалкам завяршыць 

сельскагаспадарчыя работы. Да Пакрова ў хаце мылі, чысцілі, прыбіралі, 

наводзячы парадак. Рыхтаваліся пачастункі з новага ўраджаю, варылі мёд.  

Ад Пакроваў і да Піліпаўскага посту пачынаўся самы багаты перыяд 

вяселляў. Гэта быў вельмі значны час у жыцці вясковай моладзі, асабліва 

дзяўчат. Напярэдадні Пакроваў звычайна хадзілі ў сваты, а пасля Пакроваў 

адзначалі нараджэнне новых сем’яў: гулялі вяселлі. 

Вось і ў гэтай некалі вялікай сям’і была ўжо засватана меншая дачка, да 

вяселля ўсё было гатова, заставаліся лічаныя дзянькі ў роднай хаце. Сёння ў іх 

апошнія дзявочыя вячоркі, прыйдуць сяброўкі і самыя блізкія людзі, каб даць 

апошнія настаўленні будучай маладой жонцы і маці.  

 Дзяўчына адкладвае вышыванне, уздыхае. 

Марылька: 

Маці дапытваецца ў мяне: “А ці будзеш дачушка сумаваць па роднай 

хаце? А ці не?” А як жа я не буду сумаваць? Я ж тут нарадзілася, вырасла. 

Бацькоўская хата самая мілая. Але ўжо доля наша такая дзявочая: трэба выйсці 

замуж, нарадзіць дзяцей, быць жонкай, гаспадыняй, маці. Бо як жа іначай? 



Але… госці хутка будуць. Татачка, мамачка, вунь нехта на парозе стукае! 

Мабыць, ідуць. 

З аднаго боку сцэны выходзяць бацькі, з другога – заходзяць госці: тры 

сяброўкі і хросная. 

Хросная: Добры вечар у хату вам! Вось блудзілі-блукалі ды да вас 

завіталі!  

Бацька: І вам добрага вечара! Заходзьце, заходзьце, мы гасцям заўсёды  

рады. 

Хросная: Думаем: Марылька ўжо хутка пойдзе ў другую хату, дай 

зойдзем, можа і парадзіць што трэба, каб ёй лягчэй у новай сям’і жылося. 

Маці: Канешне, трэба. Хто ж дасць добрую параду, як не хросная маці і 

лепшыя сяброўкі. Сядайце, павячэрайце з намі. 

Бацька: А за добрай вячэрай і размова пойдзе ямчэй. А я ўжо павячэраў, 

пайду, ёсць у мяне яшчэ справы гаспадарскія. А вы тут не сумуйце, частуйцеся 

ды размовы добрыя вядзіце. (Выходзіць). 

Сяброўкі  перш чым сесці за стол падыходзяць да Марылі з падарункамі. 

Хросная з маці ў гэты час на стол накрываюць. 

1 сяброўка: Вось мы тут прынеслі ў падарунак настольнік, каб у тваёй 

хаце заўсёды быў багаты стол і людзі тваю хату не міналі. 

2 сяброўка: І вось такі ручнік. Я сама ткала, каб ты нас, сябровак, не 

забывала. Як стане выціраць муж рукі і твар гэтым ручніком, так яму і 

абдымаць і цалаваць цябе захочацца. І так міленька ён на цябе паглядаць будзе! 

3 сяброўка: А гэтую навалачку я таксама сама вышывала, каб табе з 

мужам на ёй добра спалася і сны добрыя сніліся: пра дзяцінства наша, калі мы 

разам гулялі. 

Марылька: Дзякуй, дзякуй вам, сябровачкі мае, за такія добрыя 

пажаданні і шчодрыя падарункі. Хіба я магу на вас забыцца. Мы ж з вамі ўсё 

жыццё разам. 

Маці: Ну сядайце ўжо. Вячэра на стале. 

Сядаюць. Побач з Марыляй – хросная. 

Хросная: А я таксама табе, Марылька, падарунак прынесла. Вось гэты 

абраз Маці Божай сама вышывала для цябе. Няхай Маці Божая расхіне свой 

Пакроў над табою і тваёй сям’ёй і абараняе цябе ўсё тваё жыццё. Ты ў Пакровы 

замуж выходзіш, ведай, што Пакроў Прасвятой Багародзіцы – адно з самых 

светлых хрысціянскіх святаў, якое нагадвае нам пра тое, што Маці Божая 

пастаянна моліцца за кожнага з нас. Дзе б ні знаходзіліся вернікі, Яе Боскі 

Пакроў прасціраецца над імі, Яе малітва захоўвае іх ад бед, дае сілы 

пераадольваць усе жыццёвыя выпрабаванні. 

Марылька бярэ абраз і чапляе яго на покуці, распраўляе ручнік, якім 

акрыты абраз.   



Маці: Частуйцеся, частуйцеся, чым Бог паслаў. Усё гатавала Марылька. 

Яна добрая гаспадыня. Я яе ўсяму навучыла, што сама ўмею. Усю жаночую 

работу ўмее рабіць не горш за сталых жанчын. І не лянівая, бо ніколі мы яе не 

песцілі залішне. Заўсёды яна ў нас ведала, што трэба будзе замуж выйсці, быць 

руплівай і стараннай, сям’ю сваю глядзець, быць добрай жонкай і маці. 

Хросная: Вялікая ў тваіх словах праўда, кумачка. Ад жанчыны вельмі 

многае залежыць у сям’і. Якое сямейнае гняздзечка пабудуе яна, так і пражыве 

жыццё: у шчасці, вернасці і цярпенні ці ў нядбайнасці, распусце, а значыць, у 

няшчасці. 

1 сяброўка: А мы  зараз раскажам вам  адну гісторыю. У адной 

дзяўчынкі былі маці і цётка. Яны абедзве вельмі любілі  сваю дзяўчынку, але 

выхоўвалі яе кожная па-свойму. Маці прымушала дачку рана ўставаць, 

прыбіраць у хаце, навучацца ўсялякай працы. Яна вучыла сваю дачку мыць і 

вышываць, любіць працу і не баяцца ніякай работы… 

2 сяброўка: А цётка нічога не прымушала рабіць: яна сама рабіла за 

дзяўчынку работу, на цэлы дзень адпускала яе ў лес з сяброўкамі. 

     – У мяне злая маці і добрая цётка, – расказвала сваім сяброўкам дзяўчынка. 

 3 сяброўка: Але прайшлі гады. Вырасла дзяўчынка. Не нахваляцца на яе 

людзі – залатыя рукі кажуць: за што ні возьмецца, хутчэй за ўсіх зробіць… 

 – Хто ж гэта навучыў цябе так працаваць? – спытаюць, бывала, 

жанчыны. 

Засумуе дзяўчына, апусціць галаву. 

– Вучыла мяне мая маці, дзякуй ёй.  

А пра цётку яна ўжо нічога не кажа… 

Хросная: А я таксама ведаю гісторыю. Пра адну малую дзяўчынку, 

людзі гаварылі: 

– У гэтага дзіцяці прагная маці: яна ніколі не дасць ёй нават скарынкі, не 

падзяліўшы яе напалову. 

А калі дзяўчынка вырасла, людзі сталі гаварыць: 

 – У гэтай дзяўчыны  шчаслівая маці, бо дзяўчына  ніколі не з'есць 

кавалка, не падзяліўшыся з маці напалову. 

Маці: Ты разумееш, Марылька, як трэба выхоўваць сваіх дзяцей?  

Марылька: Разумею, мамачка. Так як вы мяне выхоўвалі. Любіць, але 

не песціць. Вучыць паважаць старэйшых, дапамагаць тым, каму патрэбна 

дапамога.  А яшчэ навучыць, што сям’я для чалавека галоўнае.  Сям’я як 

крылы. Калі яны моцныя, то ўтрымаешся ў любую непагадзь, цябе не здзьме 

ніякім ветрам. А без сям’і чалавек, што адзінокая былінка. Падуне нават слабы 

ветрык – і адразу да зямлі прыцісне. 

Маці: Будзь, дачушка, разумнай. Беражы сваю новую сям’ю і пра нас, 

тваіх бацькоў, не забывайся. 



Хросная: Паважай мужа і старайся так жыць, каб і ён цябе паважаў. 

1 сяброўка: Ведай, што сям’я – гэта клапатлівыя бацькі і выхаваныя, 

спагадлівыя дзеці. 

2 сяброўка: Сям’я – гэта цярпенне, узаемапавага і ўзаемапрабачэнне.  

3 сяброўка: Сям’я – гэта ўзаемалюбоў. 

 

 


