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МІНУЎШЧЫНА З СУЧАСНАСЦЮ СУСТРЭЛІСЯ. 
АД ПРАДЗЕДАЎ СПАКОН ВЯКОЎ 
НАМ ЗАСТАЛАСЯ СПАДЧЫНА... 

АБРАД “СТРЭЧАННЕ” ЦІ “ГРАМНІЦЫ”  
 

“Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе. 
Хто забыў сваю мову – усё згубіў”. 

Ул. Караткевіч 
Часта, бываючы на сваёй малой Радзіме, у вёсцы Новае Палессе 

Лельчыцкага раёна, я даведалася пра абрад “Стрэчанне” ці па другому 
“Грамніцы”, і была вельмі зацікаўлена ім. Мая другая маці (у народзе 
кажуць свякроў), заўважыўшы мой інтарэс, прапанавала мне прыняць удзел 
у гэтым свяце. Я была вельмі рада, бо гісторыя майго народа і яго побыт 
цесна сплятаецца з традыцыйнымі святамі, якія перадаюцца з пакалення ў 
пакаленне.  

Гэтым абрадам зацікавілася не толькі я, прыйшоўшы у клас да дзяцей 
на адным з урокаў беларускай літаратуры я расказала пра абрад, тым самым 
зацікавіла і іх. Мы разам з дзяўчынкамі 4 класа Спірыдонавой Альбінай і 
Савенка Палінай пачалі больш глыбей вывучаць не толькі абрад 
“Грамніцы”, але і іншыя абрады якія яшчэ існуюць і захаваліся на Палессі 
да нашага часу.  

Мы цікавіліся культурай і побытам беларускага народа, а яшчэ мы 
прыйшлі да высновы, што не ўсе ведаюць культуру і побыт, не ўсе ведаюць 
тыя традыцыі, якія засталіся нам ад бацькоў і дзядоў.  

Большасць беларускіх абрадаў старажытнага паходжання ўзніклі на 
агульнай усходнеславянскай глебе. Старажытная абраднасць ляжыць у 
аснове каледавання, масленіцы, шчадравання, абрадаў купальскай ночы і 
інш. Многія абрады звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца), 
расліннасці. На жаль, яны незаслужана засталіся без увагі навукоўцаў і 
краязнаўцаў беларускай народнай творчасці і сёння з’яўляюцца, бадай, 
самымі недаследаванымі жанрамі. Менавіта гэта стала штуршком да 
правядзення даследчай працы па пошуку народных традыцый і абрадаў. 

Тэма даследавання з’яўляецца актуальнай таму, што яна спрыяе 
пашырэнню цікавасці да культуры і побыту беларускага народу, бо не ўсе 
ведаюць пра культуру і яго быт, не ўсе перадаюць з пакалення ў пакаленне 
тыя традыцыі, якія засталіся ім ад бацькоў і дзядоў.  



Праблема дадзенага даследавання: Ці цікавіцца наша моладзь 
традыцыямі палескага краю? Ці цікава ім прыняць удзел у абрадах нашых 
дзядуль і бабуль, якія шануюць культуру сваіх бацькоў? 

МЭТА: сабраць, вывучыць і абагуліць інфармацыю аб асаблівасцях 
беларускіх абрадаў у побыце і жыццядзейнасці беларусаў.   

Наша праца стала дадатковым інфармацыйным матэрыялам, які 
можна выкарыстоўваць на ўроках літаратуры, на занятках факультатываў, 
класных гадзінах, у выхаваўчай працы.  

Тыя, у каго ёсць жаданне вытлумачыць паходжанне абрадаў і звычаяў 
таго краю, дзе яны нарадзіліся, павінны мець на ўвазе, што гэта справа хоць 
і нялёгкая, але цікавая. Вывучаючы традыцыі свайго краю, мы далучаемся 
да сваіх каранёў, да сваёй гісторыі, да сваёй спадчыны, яшчэ раз 
даказваючы, што без ведання мінулага не можа быць у чалавека будучага. 

На аснове вывучанага матэрыялу хочацца выказаць асноўную 
думку, якая вынікае з гэтай работы: абрады нашых дзядоў і прадзедаў – 
своеасаблівая аповесць пра жыццё народа і яго працу, шчасце і нястачы, 
мары і спадзяванні. Гэта багатая скарбонка славянскай язычніцкай 
культуры. 

Мы прыйшлі да высновы, што моладзь з зацікаўленнасцю прымае 
ўдзел у адраджэнні забытых абрадаў, ім цікава прымаць удзел у 
адраджэнні абрадаў і свят, яны ствараюць вобразы побыту і адзення, самі 
шукаюць матэрыял і рыхтуюць рэфераты, малююць малюнкі. 

Традыцыя – гэта культура народа, яго адметнасць і даніна гісторыі. 
Каб захаваць традыцыі нашых продкаў, якія яшчэ існуюць, у школу, на 
класныя гадзіны патрэбна запрашаць сталых людзей, якія шануюць і 
працягваюць традыцыі і абрады, бо прымаючы ўдзел у святах і абрадах, 
мы працягваем багатае наследдзе беларускага народу. 

Такім чынам мы даказалі, што прымаючы ўдзел у святах і абрадах, 
мы працягваем этнічную культуру беларускага народу. А гэта абрадава-
песенная традыцыя вёскі Новае Палессе ўключана ў спіс 
нематарыяльнага культурнага наследдзя. 

 
 
 
 
 



Удзел у абрадзе “Грамніцы”: 

Тое што чулі! (акцэнт той мясціны) Тое што бачылі! 
Гукавы рад Відэарад 

 Дзейства адбываецца ў 
мясцовай царкве, падчас 
правядзення стрэчанскай 
службы. Святар чытае 
малітву, асвячае 
“грамнічныя” свечкі, а 
потым благаслаўляе 
жанчын, якія збіраюцца 
рабіць абход вёскі. 

 Жанчыны выходзяць з 
царквы, трымаючы ў 
руках асвечаныя свечкі. 
Спыняюцца на вуліцы, 
вядуць між сабой 
размову. 

- Ой, жоночкі, сягоня так у цэркві хорошэ 
було, дай і людзей жа багата, ж. Праўда, ж? 

- Ну-у-у! 
- Як жа, ж, жаначкі, людзі вясну пачулі, 

пацяплела на двары, дай сабраліса ўсе 
дружно, выйшлі одзін однаго побачыць.  

- От, адсвяткуем стрэчанне да ўсе возьмемся за 
работу, трэба свае ўсе прылады працы 
падрамантаваць, каб добра пасяўную 
завяршыць. 

-   Ой, колі шчэ тая сяўба, а моя баба казала: 
“Колі  снег капае са страхі, да певень нап’ецца 
той вадзіцы , то шчэй зіма воп’ецца”. 

 
 

- А даўно, так казалі: “Калі на стрэчанне 
певень нап’ецца адзіцы то на Юр’я вол 
наесца і травіцы 

- Дай Бог. 
- Дай Бог, каб так і було. 
- Ой, жонкі, што будзе далей, то будзем 

бачыць, а сягоння, ж, с’ято - стрэчанне, с’ято 
жывога агню і свечкі, бо стрэчанская свечка, 
агонь жа еты, абараняе нас од злое ж, 
нечыстае сілы. 

 
 
 
Усе разам: 



- Посвецілі мы свечкі, а што далей, куды іх 
дзець, я ж не знаю, хто знае - роскажэць. 

- От зайдом сягоні дадому, кажда ў сваю хату, 
да трэба запаліць свечку, да з молітваю 
обойці ўсе ў хаці вуглы з етаю свечкаю, да ў 
хляве обойці, штоб цэлы год на подвор’і, у 
хляве, у хаце буў лад. 

Каменціраванне: 
Рытуальны абход вёскі меў глыбокі сімвалічны сэнс, ён быў скіраваны 

на тое, каб замкнуць, закальцаваць вёску ад усялякай навалы, ад нячыстай 
сілы. 

(дадатак №1) 
 Жанчыны са свечкамі і 

абразом шэсцем 
абходзяць вёску, пры 
гэтым выконваюць 
абрадавыя  песні. 

(Песня №1. Нотны прыклад) 
 
 
 
 
Благослові Божэ, зіму замукаці, 
Благослові Божэ, весну заклікаці. 
Благослові Божэ, ясные дзенькі,  
Благослові Божэ, частые дождзі. 
Благослові Божэ, вясну – красну пеці, 
Благослові Божэ, на ціхое лето. 
Благослові Божэ, на буйное жыто, 
Благослові Божэ, усім на здороўечко! 

Жанчыны спяваюць 
абрадавую песню. 

Каменціраванне: 
Адной з важнейшых частак абхода вёскі было ваджэнне карагодаў, у 

аснове якіх ляжала тое самае магічнае кола. Выконваючы гэтыя сакральна 
– магічныя дзеянні, людзі перасцерагалі не толькі ўсю вёску ў цэлым, але 
кожную сям’ю, кожны падворак і кожнага чалавека.  
 - Ну, што, жаначкі? Вёску абойшлі з іконаю, 
Божага благаслаўлення папрасілі, а зараз самы 
час што рабіць?... Вадзіць карагоды канешне. 
Сёня, ж – свята. Ой, жаначкі, калі ж дзеўкі 
карагод водзілі, то і мы давайце паводзім. 

(дадатак № 2) 

Адна з жанчын: 
 
 
 
 



(Песня №2  Нотны прыклад) 
 
 
 
 
Коло мліна каліна        (2 разы) 
Там повочка ходзіла   (2 разы) 
Стадо дзевок водзіла  (2 разы) 
Усе дзеўкі танцуюць   (2 разы) 
А одное не мае             (2 разы) 
Ее мацер змувае           ( 2разы) 
Рашчэсаўшы запляце   (2 разы) 
А заплёўшы прыбярэ 
Да й на таночок прывядзе  

Жанчыны водзяць 
карагод, які называецца 
“Крывы танок”, пры 
гэтым спяваюць песню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каменціраванне: 
Хочацца звярнуць увагу на тое, што галоўным атрыбутам, які 

суправаджаў абход вёскі была ўпрыгожаная елка. Відаць гэта зусім 
невыпадкова, таму што елка прысутнічала ў кантэксце вясельных абрадаў, 
дзе яна стаяла на працягу ўсяго вяселля перад маладымі. Менавіта з елкай 
гукалі вясну, і ў дадзеным выпадку прысутнасць елкі абсалютна 
заканамерная. 

(дадатак №3) 
- Ой, жоночкі, сёня свята – стрэчанне, на етае 

свята ёлку прыбіраюць, давайце, ж і мы нашу 
елку прыбером, да весну пагукаем. 

Адна з жанчын. 

- А вось і наша ёлачка, давайце мы яе 
прыбярэм, да пагуляем. 

- Вот, паглядзіце, якая наша ёлачка прыгожая, 
зялёненькая, ды з цвяточкамі. 

- І то праўда, якая красівая ёлачка, от прыбралі 
ёлочку, она і заззяла. 

- Вось, якая наша ёлачка прыгожая, 
зелёненькая, да з якімі прыгожымі 
кветочкамі. 

Жанчына бярэ елку ў 
рукі, а ўсе іншыя 
ўдзельнікі абраду, 
прыгаворваючы, 
упрыгожваюць яе 
самаробнымі кветкамі. 

Каменціраванне: 
Што гэта сабой магло сімвалізаваць? Калі мы больш шырока 

паглядзім на кантэкст упрыгожвання гэтага атрыбуту ў сялянскай 
традыцыі, то стане зразумела, што гэта сімвал пераходу з адного году ў 
іншы, з адного свету ў іншы. Нават яшчэ ў сённяшняй традыцыі шырока на 
Беларусі выкарыстоўваюцца галінкі елкі ў час пахавання нябожчыка. 
Дарогу ў той свет маркіруюць менавіта яе галінкамі. Пагэтаму, і тут, відаць, 



абсалютна лагічна будзе тое, што на пачатку новага года асноўным 
атрыбутам у гэтым кантэксце была елка. 

- Як наша ёлка похорошэла, расцвіла ад 
нашых кветачак, так і земелька наша хутка 
расцвіце пуд ясным сонейком, зазеленее, да 
расцвіце кветачкамі ўсякімі, а мы жонкі, 
давайце сёння пагуляем, свята ж, вясну 
пагукаем. 

Адна з жанчын бярэ 
ўпрыгожаную елку і 
кажа: 

- І то праўда… 
- Даваце пагуляем… 

Жанчыны адказваюць: 

Каменціраванне: 
У архаічнай славянскай традыцыі яе прыносілі на ўзвышша і мацавалі 

на самым высокім, на самым шануемым дрэве. Як правіла, гэта мог быць 
дуб або нейкае іншае дрэва – сасна, бяроза. Ужо з прыходам хрысціянскай 
традыцыі елку мацавалі на самым ганаровым месцы, на скрыжаванні дарог, 
на крыжы. 

(дадатак №4) 
(Песня №3.  Нотны прыклад) 
 
 
 
 
 
Ой, гуляйце, дзеўкі, не жалейце сілкі. 
Ой, рано-рано не жалейце сілкі. 
Вы гуляеце, дай не знаеце 
Ой, рано-рано,  што которой будзе.  
Што которой будзе, увосень замуж пойдзе.  
Увосень замуж пойдзе, да гуляць не выйдзе. 
Ой, рано-рано да гуляць не выйдзе 
Ек добры муж будзе, то на ёлку прыйдзе. 
Ой, рано-рано, то на ёлку прыйдзе. 
Ек паганы муж край ворот постоіць,  
Ой, рано-рано край ворот постоіць 
Край ворот постоіць у шчыльку поглядзіць, 
У шчыльку поглядзіць горко заплачэ. 
Ой, рано-рано, горко заплачэ 

Жанчыны спяваюць 
абрадавую песню: 

- Ну от, жоночкі, погулялі, повеселіліс, трошкі 
стаміліс. Давайце адпачнем.  

- Давайце. 
- Тут якраз і лавочка е… 

Адна з жанчын кажа: 



-    Давайце ото прымосцімса. 
- Мы сягоні гуляем, карагоды водзім з 

ёлачкаю, а раней жэ мужыкі булі такіе 
паганые, што не пускалі жонок дажэ за 
варота, дай мацеркі булі такіе, што дзевок не 
пускалі гуляць, да ў коморочку замукалі. 

- Да було, було  і песня такая е. 

Жанчыны ідуць да 
бліжэйшага падворка і 
сядаюць на лаўку 

(Песня №4. Нотны прыклад) 
 
 
 
 
 
 
Бувало й не бувало 
Маці гуляці не пускала, 
Маці гуляці не пускала 
Да ў каморочку замукала. 
        А ў коморцы окенечко  
        Мне на вуліцу відненечко. 
Пусці, маці, погуляці 
Бо мне молойцоў не відаці, 
Бо мне молойцоў не відаці 
Пошлі на хутар дзевок сватаці. 
           На хутары дзеўкі ек дзеўчышча 
           У іх головішча ек помелішча, 
А ў нас дзеўкі- паненачкі 
У іх галовочкі ек маковачкі. 
           На хутары дзеўкі багатые 
           Рэжуць падаркі із караўкі, 
          А ў нас дзеўкі ўбогіе 
          Рэжуць падаркі шаўковые. 
Пакацілась тарэлачка 
Нашым дзеўкам гарэлачка 
Покацілось вороціло. 
Усіх хлопцаў покруціло. 

Жанчыны спяваюць 
песню: 

Каменціраванне: 
Павага да елкі была настолькі глыбокай, што яе не проста неслі па 

вёсцы, а ўручалі жанчыне, самай ганаровай, самай паважанай. Садзілі яе на 
санкі і разам  з песнямі везлі яе да крыжа. 



- Ну вось, жоночкі карагод павадзілі, ёлку 
зрабілі, і вясну з ёлкай пагукалі, а цяпер – жа 
ж трэба зрабіць самае галоўнае завезці яе на 
хрэст, на святэ место ў сяле. Давайце, а дзе ж 
нашыя сані? 

-    Сані ў нас е!..  

Адна з жанчын: 

 Адну з жанчын, самую 
паважаную ў весцы, 
садзяць у сані і вязуць з 
песнямі па вуліцы. 

- Сядай, Ганначка, повезом. 
-    Дайце, ж, я ўмяшчуся… 

Жанчыны:  
Ганначка: 

(Нотны прыклад  №5) 
 
 
 
 
 
 
Посею я конопелюшку 
На шырокай градзе 
Ой, лелюшкі, на шырокай градзе. 
          Расці, расці, конопелюшка 
          Тонка, высока 
          Ой, лелюшкі, тонка высока 
Ой, шо ж моя, конопелюшка 
Не зелена росце 
Ой,  лелюшкі, не зеліна росце. 
З- под корэню конопелюшку 
Да вода подмула 
Ой, лелюшкі, да вода подмула 
          А з вяршэчку конопелюшкі 
          Верэбейкі спілі 
          Ой, лелюшкі, верэбейкі спілі. 
Посередзіні конопелюшку 
Да бура зламала. 
Ой, лелюшкі, да бура зламала. 

Калона з песняй ідзе па 
вуліцы да крыжа, які 
знаходзіцца на 
перакрыжаванні дарог. 
Гучыць абрадавая песня: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Калона падыходзіць з 
песняй да 
перакрыжавання дарог. 
Елку замацоўваюць 



саматканым ручніком на 
аброчным крыжы. 

Каменціраванне: 
Працяглае сакральна-магічнае дзеянне закончана. Кожны з яго 

дзеячоў панёс дадому веру ў больш шчаслівую долю, спадзяванне на 
паляпшэнне дабрабыту, надзею на тое, што род шчаслівы будзе доўжыцца. 
Хай яно так і будзе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дадатак №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рытуальны абход вёскі меў глыбокі сімвалічны сэнс, ён быў 
скіраваны на тое, каб замкнуць, закальцаваць вёску ад усялякай навалы, ад 
нячыстай сілы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дадатак № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вёску абыйшлі з іконаю, Божага благаслаўлення папрасілі, а зараз 
самы час што рабіць?... Вадзіць карагоды канешне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дадатак № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Галоўным атрыбутам, які суправаджаў абход вёскі, была 

ўпрыгожаная елка. Відаць, гэта зусім невыпадкова, таму што елка 
прысутнічала ў кантэксце вясельных абрадаў, дзе яна стаяла на працягу 
ўсяго вяселля перад маладымі; елкай упрыгожвалі дно магілы, калі хавалі 
нябожчыка. Менавіта з елкай гукалі вясну, і ў дадзеным выпадку 
прысутнасць елкі абсалютна заканамерная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дадатак № 4 
 

 
 

З прыходам хрысціянскай традыцыі елку мацавалі на самым 
ганаровым месцы, на скрыжаванні дарог, на крыжы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


