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Дараганава 2022 

 

 

Паважаныя сябры! 
 

        Пералістайце старонкі  віртуальнага альбома “Народнаму скарбу век 

векаваць”  і вы пазнаёміцеся з багатай і адметнай гістрыка - культурнай 

спадчынай Дараганаўскага краю, адпачнеце душой, атрымаеце добры 

настрой, якога хопіць на працяглы час. 
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      Віртуальны  альбом “Народнаму скарбу век векаваць“ – гэта скарбонка разнастайнай  фальклорнай 

творчасці Дараганаўскага  краю, прымеркаваны да Года  гістарычнай памяці.  
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Мы з задавальненнем дзелімся 

гісторыка-культурнай 

спадчынай свайго роднага кутка, сваімі  

напрацоўкамі ў даследчай, навуковай, 

творчай і культурнай дзейнасці. 
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           Жывучы тысячагоддзі на гэтай самабытным куточку Беларусі, наш народ прасеяў 

праз нябачнае сіта ўсе культурныя каштоўнасці,  сваю невычарпальную фантазію, і тое, што дайшло да нас, мы 

беражліва захоўваем  і прыўмнажаем. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Пашпарт віртуальнага  альбома фальклорна-

этнаграфіічных твораў 

 

Назва “Народнаму скарбу – век векаваць” 

 

Мэта         Фарміраванне светапогляду і духоўных каштоўнасцей навучэнцаў праз далучэнне 

да матэрыяльнай і духоўнай спадчыны  продкаў. 
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Задачы • даследаванне гісторыка-культурнай спадчыны Дараганаўскага краю і вызначэнне 

яе каштоўнасці; 

• захаванне і папулярызацыя народных абрадаў, свят, традыцый праз практыку 

актыўнага збору фальклору на тэрыторыі сваёй малой радзімы;  

• прывіццё даследчых навыкаў, пашырэнне і паглыбленне  інтэлектуальных  і 

пазнавальных магчымасцей і падтрымка творчых іныцыятыў. 

• выхаванне любові да сваёй малой радзімы, да сваіх каранёў.  

Актуальнасць Актуальнасць даследавання заключаецца ў тым, што наша беларуская народная 

спадчына, на фоне еўрапейскіх культур,   вылучаецца ўстойлівай захаванасцю архаічных 

абрадаў і песень, дае магчымасць жывіцца з яе крыніц. Каб не страціць  яе,  трэба 

далучацца да  вытокаў  сваіх продкаў, зберагчы  і захаваць для наступных пакаленняў  

Гіпотэза Нашы сённяшнія памкненні і адзін з галоўных клопатаў –  зберагчы багатую старонку 

жыцця  продкаў, не даць перарвацца тонкай нітачцы, што звязвае пакаленні, далучыць 

да гэтай святой справы  як мага больш школьнікаў. 

Навізна Навізна работы заключаецца ў даследаванні гісторыка-культурнай спадчыны малой 

радзімы, захаванні, развіцці і, па магчымасці, аднаўлення таго натуральнага асяроддзя, 

якім заўсёды славіўся наш Дараганаўскі край. 

Адукацыйная вобласць Міжпрадметная 

Механізм рэалізацыі 1 этап. Арганізацыйны. Стварэнне аргкамітэта. Планаванне работы. Размеркаванне 

абавязкаў. Размяшчэнне  матэрыяла, фармат, вокладка альбома, дызайн старонак, 

падборка артыкулаў.  

2 этап. Аналітычны. Збор дадзеных. 

3 этап. Рэалізацыйны. Пошукавая праца па плану. 

4 этап. Абагульненне інфармацыі. 

5 этап. Прэзентацыя віртуальнага альбома “Народнаму скарбу – век векаваць”. 

Накірункі даследаванне; 

збор інфармацыі; 
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работа з рознымі крыніцамі інфармацыі (матэрыялы школьнага комплексна краязнаўчага  

музея, Інтэрнет рэсурсы); 

 анкетаванне; 

фальклорныя святы; 

 экспедыцыі; 

 творчыя сустрэчы.стварэнне віртуальнага альбома 

Формы прадстаўлення  Віртуальны  альбом 

Практычная 

накіраванасць 

Матэрыялы могуць быць выкарыстаны для правядзення свят на малой радзіме, 

распрацоўцы адукацыйных маршрутаў, напісанню павукова-даследчых работ, а таксама 

ў якасці метадычнай дапамогі па вывучэнню гісторыі роднага краю і папоўняць фонд 

Дараганаўскага школьнага комплексна-краязнаўчага музея. 

Аўтар - кіраўнік 

 

Аўдзейчык Валянціна Ігнатаўна -дырэктар Дараганаўскага школьнага комплексна 

краязнаўчага музея;  педагог дадатковай адукацыі ДУДА “Асіповіцкі раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі”. 

Партнёры Каўгарскі народны ансамбаль народнай песні “Вяселле”. творчы калектыў “Весялухі”, 

старажылы і носьбіты фальклору  Дараганаўскага  сельскага  савета. 

Тэрмін рэалізацыі Люты-кастрычнік 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Сваю важную ўласцівасць – задавальненне эстэтычных патрэб народа– фальклор не страціў да нашага часу.  

У ім праяўляўся талент, мастацкія здольнасці нашых продкаў. 

 Дараганаўшчына – прыгожы, дзіўны куток беларускай зямлі, прыгожы не толькі краявідамі, але і таленавітымі 

людзьмі, цікавымі паданнямі, казкамі, песнямі, прыпеўкамі, танцамі, звычаямі, абрадамі.  
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Носьбіты фальклора Дараганаўскага краю 
       Кузьміч Марыя Андрэеўна 

        Нарадзілася 22 снежня 1931 года ў вёсцы Халькі, зараз аграгарадок  Каўгары. У бацькоў 

было шмат дзяцей, але ў жывых засталося шасцёра. З самага дзяцінства ў жыцці гэтай жанчыны 

было дзве спадарожніцы: праца і песня. 

У 19 гадоў выйшла замуж. Жыццё ўсё пражыла на той зямлі, дзе нарадзілася. Некаторы 

час працавала на спіртзаводзе, затым на ферме. Вырошчвала бычкоў, нават у горад Ленінград 

вазіла. Апошнія 18 гадоў працавала на будаўніцтве. Амаль усе дамы, якія пабудаваны ў 80-я 

гады, даводзіліся да ладу яе рукамі. Вырасціла і вывела ў людзі двух сыноў і дачку. Марыя 

Андрэеўна паспявала ўсюды: на працы, дома. Чысціня, утульнасць заўсёды былі дома і на 

падворку. У ансамбль “Вяселле” прыйшла ў 1985 годзе, а следам  і муж Фёдар Канстанцінавіч 

прыйшоў, няглядзячы  на ўзрост.  
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Міхадзюк Ніна Барысаўна 

         Нарадзілася 17 жніўня 1933 года ў вёсцы Сялец. Бацькі працавалі ў калгасе. У сям’і было 

8 дзяцей: 7 хлопчыкаў і яна – адна дзяўчынка. Пець Ніна Барысаўна навучылася ад бацькоў. 

Уся яе сям’я была музыкальная, таленавітая. Усе браты ігралі на гармоніках, потым самастойна 

навучыліся іграць на баянах. Шмат ігралі на вяселлях, гулянках. Брат Цераш Іван Барысавіч 

працаваў выкладчыкам спеваў у Дараганаўскай СШ. У 1940 годзе сям’я выехала на жыхарства 

на Камчатку. Там Ніна пайшла ў школу. З другога класа ўдзельнічала ў школьнай мастацкай 

самадзейнасці. У канцы 1945 года сям’я вяртаецца ў родную вёску. Ніна працягвае вучыцца ў 

Дараганаўскай школе і спяваць. 

 Усё жыццё яна працавала ў калгасе “Каўгарскі” паляводам. Шчыравала ў калгасе і дома. 

Чысціня і ўтульнасць заўсёды былі дома і на падворку. Яна  вельмі любіць кветкі і ўпрыгожвае 

імі сваё жыццё. У ансамбль “Вяселле” прыйшла ў 1991 годзе па запрашэнні ўдзельнікаў 

ансамбля. Ніна Барысаўна кажа: “Жыццё весялей з песняй. Песня дапамагае жыць і адчуваць сябе бадзёра”. У дождж, 

снег, вецер, як на крылах, ляціць яна на рэпетыцыі і выступленні. 

 

 

Дзямянік  Марыя  Паўлаўна 

Нарадзілася ў сялянскай сям’і ў весцы Сялец 6 лютага 1943 года. У роднай вёсцы пражыла ўсё сваё жыццё, працавала 

ў калгасе паляводам, пасля на ферме. Пець навучылася ад матулі і бабулі. У вольны час любіць займацца вышываннем. 

Мае цудоўную сям’ю: 3 дзяцей і 3 унукаў. Муж Марыі Паўлаўны, Мікалай Антонавіч, заўсёды з павагай ставіўся да яе 

захаплення спевамі  ў ансамблі “Вяселле”. У любое надвор’е: і ў люты холад, і ў завіруху –ён запрагаў каня і вазіў жанчын 

з Сяльца на рэпетыцыі і святы ў Каўгарскі клуб. У ансамблі “Вяселле” Марыя Паўлаўна ўдзельнічае з 1991 года. 
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Клыга Марыя Маркаўна – вельмі старанная і руплівая жанчына. Усё ў хаце, куды ні 

глянеш, зроблена яе  рукамі:посцілкі, пакрывалы, сурвэткі, як сцежкі  ў полі-ручнікі. А ўсё, 

што ні робіць, суправаджае песняй.  

Нарадзілася  ў 1937 годзе ў вёсцы Халькі і ўсё жыццё пражыла тут. Яе працавітым 

рукам не было заўсёды спакою. Трэба было працаваць у калгасе, дома, даглядаць і расціць 

дзяцей. А па вечарах няўрымслівая жанчына садзілася за ткацкі станок альбо вышыўку. Усё 

ў яе хаце, куды ні глянеш: посцілкі, пакрывалы, сурвэткі, дарожкі  на падлозе, як сцежкі ў 

полі – ручнікі – зроблена працавітымі рукамі. На іх усё: вяночак, галубок, пеўнік, ягады 

каліны, рамонкі. Канцы ручнікоў упрыгожаны вітымі вытанчанымі карункамі. Гэта пра яе 

настаўнік беларускай мовы  мясцовай школы М.В. Тамашоў пісаў: 

        У Хальках жыве майстрыха – працавітая жанчына. 

        І партніха, і ткачыха,і наогул малайчына. 

        Шые, вяжа, вышывае – і ў руках гарыць работа. 

        І танцуе, і спява так, што людзям жыць ахвота. 

Клыга Марыя Маркаўна экспанавала свае работы на раённых, абласных і рэспубліканскіх выставах, дзе яны 

адзначаны вялікай колькасцю грамат і дыпломаў. Арганізатары выстаў заўсёды звярталі ўвагу на непаўторнае хараство 

арнаменту і каляровай гамы, уласны стыль і палёт фантазіі. Таму вырабы Марыі Маркаўны – гэта сапраўдныя творы 

мастацтва. 

За яе няўрымслівы характар, за працавітасць любяць і паважаюць яе аднавяскоўцы. Усё, што б ні рабіла Марыя 

Маркаўна, любая яе справа суправаджаецца песняй. Яна актыўная ўдзельніца фальклорнага калектыву “Вяселле”, стаяла 

ля яго вытокаў. У творчы калектыў  прывяла і мужа. 
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Ларыса Сідараўна Стоцкая  

Нарадзілася яна ў вёсцы Сялец у 1938 годзе, скончыла Дараганаўскую сярэднюю 

школу, Мінскі бібліятэчны тэхнікум, працавала плённа ў Дараганаўскай вясковай 

бібліятэцы, а з 1968 года перайшла на працу ў сярэднюю школу. Ларыса Сідараўна   

зараз на заслужанным адпачынку ўсё жыццё адрабіла і шчыра, і аддана.  

Жыццё яе не песціла. Памерла ад цяжкай хваробы сястра, і яна даглядала яе 

дзяцей. Пасля не стала нявесткі, і ў сына на руках засталіся трое маленькіх дзетак. Яна 

ўзяла дзяўчынак да сябе, а сынок застаўся з бацькам. Выраслі ўнукі. У іх ужо сваі сем’і. 

Некалькі гадоў не стала і самаго гаспадара, з якім пражылі паўвека. 

А памяць заўсёды вяртае яе на сваю маленькую радзіму, што размешчана на 

беразе маляўнічай рачулкі Пціч. Сваю хату яны з мужам пабудавалі на беразе гэтай 

рэчкі, што прыцягвае сваім хараством. Выйдзе Ларыса Сідараўна на бераг Пцічы, а 

позірк накіроўваецца ў бок родных сэрцу мясцін. Глядзіць яна з замілаваннем , а перад 

вачыма ўсё, што прышлося перажыць. Яна некалькі гадоў урыўкамі пісала нататкі-

ўспаміны, збірала матэрыялы пра лёсы землякоў, аўтар кнігі пра сваю малую  Радзіму 

”Дарога ў Сялец”. Ларыса Сідараўна па праву лічыцца мясцовым этнографам,  краязнаўцам.  

 

 

Народны ансамбль “Вяселле” 

Наш ансамбль вядомы не толькі ў Асіповіцкім раёне, але і далёка за яго межамі. А песні, якія выконваюць удзельнікі 

“Вяселля”, нікога не пакідаюць абыякавым. На канцэртах ансамбля можна пачуць зусім незнаёмыя народныя песні і 

традыцыйныя бяседныя, у дарозе, у хвіліну адпачынку, а то і за якой-небудзь працай. Але ў выкананні “Вяселля” яны 

заўсёды гучаць па-новаму, з вялікай цеплынёй і любоўю. У песнях раскрываецца душа і характар народа. Захаваць, 

зберагчы, данесці да людзей прыгажосць роднай песні – наша задача. 
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Большасць удзельнікаў “Вяселля” – 

людзі сталага ўзросту. Некаторых 

першых удзельнікаў калектыву 

сёння ўжо, на жаль, няма сярод 

жывых. І таму вельмі важна, каб 

памяць пра ўсіх удзельнікаў 

ансамбля засталася і ў сэрцах 

землякоў, і ў школьным 

краязнаўчым музеі. 

Ансамбль “Вяселле” 

сімвалізуе сабой духоўнае яднанне 

людзей рознага ўзросту і рознага погляду на жыццё. 

Удзельнікі ансамбля два разы на тыдні ў любое надвор’е збіраюцца разам на 

рэпетыцыі, самааддана спяваюць на канцэртах, прымаюць удзел у самых розных 

мерапрыемствах.  

Першае выступленне калектыву адбылося ў лістападзе 1980 года. У 1991 

годзе ансамбль зняўся ў тэлеперадачы 

“Запрашаем на вячоркі”. 29 снежня 

гэтага ж года атрымаў званне народнага і 

назву “Вяселле”. 

Вялікіх творчых поспехаў калектыў дасягнуў дзякуючы ўдзельнікам. За 

гады існавання ансамбль неаднаразова абнаўляўся, але касцяк заставаўся. 

Менавіта яны дораць людзям свій талент, раскрываюць хараство беларускай 

песні. Гэта пра іх можна сказаць, што ўвесь іх лёс звязаны з песняй, што ў радасці і 

горы песня дапамагала ім з годнасцю выйсці з любой сітуацыі. 

Удзельнікі “Вяселля” з’яўляюцца частымі гасцямі на розных каляндарна-

абрадавых мерапрыемствах. І тады ў іх выкананні гучаць калядныя, купальскія, жніўныя песні. Гэта найбольш 

старажытныя па паходжанні творы, у які’ адлюстраваны характэрныя рысы быту і працы нашых продкаў, іх адносіны да 

навакольнай прыроды і сацыяльных з’яў.  
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Фальклорная этнаграфічныя творы, якія адлюстроўваюць жыццё, каштоўнасці, побыт беларускага народа:  

казкі, паданні, нявыдуманыя гісторыі, апавяданні, небыліцы, гумарынкі, загадкі 

 

Сямейна-абрадавая, забабонная, казачная проза і нявыдуманыя гісторыі 

(Запісаны са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

 

Сямейна-абрадавая проза 

Калі маладыя першы раз селі за стол, то маці маладой уціхую забірае лыжкі і відэльцы, якімі елі маладыя, хавае іх, 

потым аддае дачцэ. Лічылася, што тады маладыя будуць жыць добра і ніякага разладу ў сям’і не будзе. 

 

Забабонная проза 

1.Было гэта даўно. Гаварылі людзі, што ўладзілася ў сяло лятаць Ліха. Як толькі змеркнецца, так і яно ляціць з кладоў 

і крычыць: “Ліха! Ліха!” 

          Баяліся людзі выходзіць з хаты, асабліва баяліся падлеткі: ім трэба было ганяць коней у начное пасвіць.  

А тут прыйшоў з салдатчыны Грабін Фёдар. Зрабіў ён сабе доўбню (вялікую дубіну) і стаў у вулачцы ля Піліпа 

Краснашчока хаты. Пастаяў ён нядоўга, як ляціць нейкі клубок і крычыць: “Ліха! Ліха!” Фёдар прыцэліўся і добра 

ўдарыўпа клубку. Ліха закрычала: “Было Ліха да не стала”. І з таго часу не трывожыла вёску. 

 

2.Дараганаўку пабудавалі, туды засяліліся людзі, там былі крамы, аптэка, кабакі, леснічоўка, базар і іншае. Сялецкія 

жыхары хадзілі на заробкі ў Дараганаўку, а па нядзелях на базар, каб прадаць яйцо, малочнае, курэй і іншыя прадукты. 

Мясціны да Дараганаўкі былі балоцістыя, зарослыя хмызняком. Сабіраліся ісці кучкамі, таму што стоіць ісці аднаму, 

на Барку (узгорак па дарозе) сустракалі людзі. Людзі як людзі, толькі чамусці ў іх былі хвасты, якія яны хавалі. Калі да іх 

набліжаліся, то яны глядзелі ў карзіну, што неслі. Трэба было ад іх нічога не хаваць, бо калі схаваць, то яны паб’юць цябе. 

Выкінуць з карзіны ў гразь, засвішчуць, зарагочуць і знікнуць у балоце. Цяпер тыя мясціны асушылі і  сталі сенакосамі, 

пасбішчамі.  

3.Была ў мяне цётка ў сяле. У яе адрэзалі нагу. Яна не вытрымала болю і памерла. А я ў гэты час працавала даяркай, 

і клады былі недалёка ад кароўніка. Паміж кладамі і кароўнікам былі бурты з калгаснай бульбай, якія старажыла мая 

сяброўка. Аднойчы сяброўка папрасіла,  каб я падмяніла яе. Я баялася каля кладоў быць, але і сяброўцы адказаць не магла. 
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Пайшла я ноччу паглядзець, каб бульбу  не пакралі, падыходжу да буртоў і чую з кладоў:”Аддайце нагу, аддайце нагу!” 

А потым так хораша запелі. І я думаю, што з таго часу і цяпер цяжка хварэю. 

Казачная проза 

1.Побач з хатай майго бацькі Міхаля жыў дзед Чыжык Міхаль. Любіў дзед выпіць, ніколі не адмаўляўся ад чаркі 

самагонкі. Вось што ён аднойчы расказаў. 

Хадзіў ён у Каўгары ды зайшоў на спіртзавод, там яго пачаставалі, і пайшоў дзед дадому дарогаю. Па дарозе яго 

даганяе падвода, на якой ехалі людзі. Пасадзілі дзеда на воз і павезлі дадому. А як везлі, то дзе якая лужыца, дык воз 

перакульваўся. Вазілі-вазілі, покуль дзеду не надаела. Ён сказаў, каб хутчэй завезлі яго дадому, бо ён хоча спаць. Яны і 

завезлі, нават дапамаглі распрануцца. Паклалі на сеннік, пад галаву – падушкі, лапці ля коміна, а анучы павесілі на 

жэрдачку. 

Прачнуўся  дзед  раніцай. Мох з лісцем замест сенніка, мох пад галавою, лапці на адной галіне, а анучы развешаны 

на лазіне. Вось як яго завезлі дадому. 

 

2.Была ў мяне цётка ў сяле. У яе адрэзалі нагу. Яна не вытрымала болю і памерла. А я ў гэты час працавала даяркай, 

і клады былі недалёка ад кароўніка. Паміж кладамі і кароўнікам былі бурты з калгаснай бульбай, якія старажыла мая 

сяброўка. Аднойчы сяброўка папрасіла,  каб я падмяніла яе. Я баялася каля кладоў быць, але і сяброўцы адмовіць не магла. 

Пайшла я ноччу паглядзець, каб бульбу не пакралі, падыходжу да буртоў і чую з кладоў: ”Аддайце нагу, аддайце нагу!”, 

а потым так хораша запелі. І я думаю, што з таго часу і цяпер цяжка хварэю. 

 

3. Памёр  свёкар. Пахавалі чалавека, а прайшоў час, і родныя ў царкве стол не паставілі. Ляглі спаць, а дзверы 

адчыняюцца. Закрыюць, а потым зноў стук і дзверы адчыняюцца. Разоў колькі так было. 

          Гаспадыня кажа: ”Вазьмі вяроўку  і прывяжы дзверы да коміна”. Гаспадар так і зрабіў. Толькі ён лёг на ложак, 

дзверы адчыніліся, комін разваліўся, а чалавек у чорным адзенні кінуўся да ложка, але раптам знік. 

  

 4. Трапілі аднойчы дзве жабкі ў пастку – збанок са смятанаю. Адна жабка адразу выдыхлася, здалася і патанула ў 

смятане. А другая, упартая, доўга працавала лапкамі, як калатоўкаю, і збіла са смятаны масла. Стала на грудку масла і 

выскачыла 16А збанка на волю. Казка цікавая і павучальная: ніколі не падайце духам, верце ў свае сілы – і зможаце 

выбрацца з любой пасткі. 
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Нявыдуманыя гісторыі 

1.Дзе была вёска, там каля яе і былі клады. Маці мая неяк сказала: “Каб людзі не мерлі, так і неба падперлі б”. Так і 

ў вёсцы Краі ў канцы адвялі зямельны надзел пад могільнік. Потым вёска разраслася, і клады аынуліся сярод сяла. Першы 

раз на адмераным участку пахавалі старую жанчыну. Яна за сабою і пачала цягнуць у зямлю землякоў. Яе і клялі, і прасілі, 

і папа звалі, але цэлы год яна лютавала. З цягам часу клады былі “заселены”. 

Адмералі ў Краях новы надзел пад могільнік. Але люді, памятаючы  мінулае, хаваць родных там не спяшаліся, а 

працягвалі пахаванні на старым месцы. 

Аднойчы стары чалавек Мірончык (ён быў бедны і прыйшоў у прымы з вёскі Радуцічы) сказаў, што ён хутка памрэ 

і каб яго пахавалі на новых кладах. Дзядуля запэўніў, што паміраць будуць толькі тыя, каму надышоў час. Калі гэты 

чалавек адышоў у нябыт, так і зрабілі. Пахавалі яго, а праз тыдзень прывезлі сястру-нябожчыцу з Асіповіч, якая цяжка і 

доўга хварэла. Потым яшчэ былі пахаванні. Словы  Мірончыка  спраўдзіліся. 

 

2.Было гэта ў 1956 г. Я працавала ў сельскай бібліятэцы. Калгас імя  Ульянава павінен быў выплачваць грошы. Яны 

атрымлівалі іх у банку і ў гэты дзень павінны развезці па брыгадах. Мы, сельсавецкія працаўнікі, ішлі ў брыгады, каб 

сабраць налог, страхоўку, самааклад. Мне паручылі разам з фінансавым агентам Мірончыкам Міхаілам Сцяпанавічам ісці 

ў вёску Лука збіраць самааклад. 

Прыйшлі мы ранавата і былі ці ў школе, ці ў клубе. Толькі помню, Міхаіл Сцяпанавіч сядзеў у куце, а я побач з ім. 

Сабраліся калгаснікі і вялі розныя размовы. Побач за мной сядзеў вясковы дзядзька (я не запомніла ні яго прозвішча, ні 

яго твар), а вось яго аповед:  

“Быў я малады хлопец, спакойны. Усё для дома рабіў, а вот на гулянкі мяне неяк не цягнула. І ўжо ўсе мае аднагодкі 

пажаніліся, а я дык і дзяўчыны не меў. І гэта турбавала маіх бацькоў. 

Аднойчы бацька паехаў на базар, потым зайшоў у кабак, які быў у Пузікавай хаце, і там сустрэўся з незнаёмым 

чалавекам з вёскі Крынка. Разгаварыліся. У таго была дачка. Ударылі па руках. І мой бацька ў бліжэйшы час павінен быў 

паехаць сватаць тую дзяўчыну. Доўга чакаць не сталі. У суботу паехалі бацька з кумам і маткай хроснай і ”запілі барыш”, 

а ў наступную суботу паехалі ў сваты. Бацька з кумам на адной падводзе, а я з братам на другой. 

Пасадзілі нас за стол і праз некаторы час вывелі дзеўку, а твар яе быў закрыты. Я падумаў, што яна сляпая, і так 

кепска мне стала. Усе прыехалі дамоў задаволеныя: дамовіліся і наконт пасагу не забылі. Толькі мне не да радасці:  заб’юся  

ў вугал і плачу, і думу думаю: “Што я са сляпой рабіць буду? Хоць бы крывая, непрыгожая, ды  толькі не сляпая”. 
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Хутка і час свадзьбы наступіў. Паехалі некалькі павозак за маладой, каб везці яе ў царкву. Выводзяць дзяўчыну ў 

свадзебным убранні, а твар захілены хусткай. Прыехалі ў царкву, а я чуць з возу злез, так мне было нядобра. 

Зайшлі ў царкву, і тут маці хросная дзяўчыны зняла з яе твару хустку. Я, як убачыў яе, дык аслупянеў: да таго ж яна была 

прыгожая. А цяпер вы самі ведаеце, што ўсё жыццё мы жылі ў згодзе. 

Аказалася, што яе маці выйшла ў Крынку з тых мясцін, дзе свадзебны абрад быў такі, што калі жаніх быў са свету, 

то ён не павінен быў бачыць твар сваёй суджанай да царквы”. 

Спачатку я гэтаму апавяданню не прыдала значэння, але потым мне захацелася даведацца, хто гэты чалавек. 

Прозвішча яго не запомніла, а на вочы ён мне больш не пападаўся. 

 

Апавяданне дзяцькі Амяльяна з Лукі 

Пакахаў ён дзяўчыну з багатай сям’і, а ў яго сям’я была бяднейшая ва ўсім сяле. Пагаварыў хлапец з яе бацькамі, а 

тыя  не жадаюць аддаць дачку за бедняка. Гаруе Амяльян. Вось бацька і вырашыў дапамагчы сыну. Ва ўсіх сытніцах 

падняў дно, і як гэта ўсё зрабіў, пайшоў да маці Волькі і запрасіў яе паглядзець, колькі зерня ў клеці. Яна прыйшла і 

здзівілася: поўныя сытнікі грэчкі, проса, жыта, ячменю і аўса. Ад здзіўлення  жанчына нават засунула руку ў сытнік, а там 

адборнае проса. Яна і кажа: “Усе лічаць, што вы “галадранцы”, а тут столькі багацця!” Выдалі ў хуткім часе за Амяльяна 

сваю дачку Вольку. Прыйшла вясна. Павысявалі ўсе запасы, і пустыя засталіся кублы і сытнікі. Прыйшлося Вольцы ісці 

да бацькоў, каб дапамаглі дажыць да новага ўраджаю.  Вось тады і хітрасць з абманам і высветлілася. 

 

Сялецкія крыніцы 

Першая крыніца знаходзілася пры ўваходзе ў  вёску Сялец, па правы бок   берага  ракі Пціч. Мае бацькі недалёка ад 

гэтага месца  пабудаваліся, і покуль не было свайго ўласнага калодзезя, карысталіся вадой з крыніцы. Вада ў ёй была  

халодная, вельмі чыстая і смачная. Да крыніцы быў пакладзены насціл з жэрдак, таму што падысці было вельмі грузка. 

Вада выцякала з крыніцы.  Побач з крыніцай быў убіты калок, на якім вісеў карэц –кружка такая. 

Людзі казалі, што Міхадзюк Пятрок захацеў пачысціць яе, таму што вада застойвалася і пачало зацягваць усё вакол 

цінай. Пачысціў, а пасля гэтага вада стала з крыніцы такой, як рачная. Відаць, недзе не тую жылку патрывожыў. 

  Другая крыніца, знаходзілася за Пералесеннем, у бок Каўгароў.Так і ўрочышча называлася – Крыніца.Калі пасвілі 

кароў, яны ішлі да гэтага месца. А што іх прыцягвала невядома: ці вада, ці мурожная трава. Пастух заўсёды праганяў з таго 

месца скаціну.  
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Рэалістычная проза 

1.Гэта было дзесьці ў 70-я гады. Управілася я дома і пайшла па грыбы. У лес пайшла ў бок  Сялецкага лесу: мясціны 

мне  добра знаёмыя. Іду я іду, і толькі дзе-нідзе грыбок знайду.Ужо і вечар насоўваецца, і я вырашыла па знаёмай дарожцы  

дамоў пайсці. Іду і бачу: грыбы мне сталі пападацца. І растуць  адзін ад аднаго воддаль, але вазьму адзін, а другі мяне нібы 

заве. А калі аглянулася, ведаю, павінна быць на шляху, што вядзе дадому,  на самой справе  я апынулася на бары, адкуль 

Сялец відаць.  І так разоў 5- 6  кругі  наварочвала.Ужо каровы мычаць , гоняць  іх дамоў, а я ніяк з лесу не выберуся.Выйшла 

я на сцежку, і хоць бачыла баравічкі, і такія прыгожыя, але ні разу не  нагнулася, каб падняць.Прыйшла дадому ўжо 

цёмначы,расказала жанчынам, што мяне нешта па лесе вадзіла.А адна старая  жанчына  сказала,:”Ты пераступіла  праз 

паваленае бурай дрэва”. 

 

2.Па тэлевізары паказваюць пра мясціны дрэнныя для чалавека. Ёсць такія і ў нашай мясцовасці. Дарога паміж 

Дараганавам і Каўгарамі, адрэзак ад маста да канторы калгаса “Каўгарскі”. Гаварылі, што калі рамантавалі дарогу, то 

зямлю бралі з кургана, дзе было захараненне. Пасля таго, як пабудавалі бетонны мост, на выпрамленне і рамонт дарогі 

зноў не абышлося без той зямлі з могілак.  

Людзі кажуць, што памерлыя помсцяць за спакой, які парушылі. І яны забіраюць да сябе людзей, у большасці 

маладых хлопцаў. 

 

3.Другая такая мясціна ёсць за Сяльцом, каля Барка, ля ракі Пціч.Там было возера, і называлася яно Тоня.Глыбіня 

яго больш за  шэсць метраў (калі там затануў Кастынаў хлопец, плытагоны не маглі сваімі шастамі яго дастаць). А  было 

гэта амаль адразу пасля вайны. Хлопец пайшоў на возера лавіць рыбу. Там яе было багата, бо ўсе  баяліся яе лавіць на 

гэтым возеры. Лічылі, што возера забірала ўсіх, хто нават асмельваўся блізка да яго падыходзіць. Цяпер яно зарасло і мала 

хто з сялецкіх ведае пра гэта.  

 

4.Мяне часта пыталі, калі немцы прыйшлі  ў Дараганава, і калі  вёску вызвалілі? І вось, што цікава.Немцы прыйшлі  

ў вёску 28 чэрвеня 1941 годаІ вызвалілі Дараганава 28 чэрвеня 1944. 

 

5.Месцы, звязаныя з вядзьмарствам  і нячыстымі сіламі ў народзе  называюць Лысай гарой і вакол іх ходзіць дрэнная 

слава.  Людзі стараліся абыходзіць іх бокам, асабліва ў цёмны час. Праз Лысую гару ніколі не праходзіцьдарога. У нашым  
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Дараганаўскім краі выяўлена два месцы з такой назвай: каля вёсак Лука і Слопішча, што на левым беразе ракі Пціч  і 

ўрочышча Стараселле недалёка ад вёскі  Радуцічы. Лысай гарой называюць  гэтыя мясціны з-за  

вышыні над   левым пясчаным берагам  ракі Пціч. Дзіўна, што менавіта ў гэтых мясцінах рака робіць  круты  паварот. 

Даследчыкі сцвярджаюць,што тут   існавала  стаянка  бронзавага   веку. Крэмневыя  скрабкі, прасліца знойдзены менавіта 

ў гэты мясцінах.  

     

На здымку: цяперашні 

выгляд Лысай гары 

паміж Лукой і 

Слопішчамі. 
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Небыліцы     
 (Прыдумалі ўдзельнікі  аб’яднання па інтарэсах “Дараганазнаўства”) 

 

Вам раскажам небыліцы, 

Ды не небыліцы, а быліцы, 

Такое і праўда было:  

Бачылі, як сена гусі косяць, косяць і грабуць 

Ды ў стагі кладуць. 

Не, такога не было і не будзе, 

Гэта ж небыліца! 

А я бачыў,у Краях была ў аднаго дзядзькі свіння, 

Дык яна на ліпе гняздо звіла 

І маленькіх парасят навяла. 

І гэта небыліца– 

Такога не было і не будзе. 

А ў Бохана была кабыла, дык яна люльку курыла. 

Небыліца! 

Ты што, каб кабыла ды люльку курыла? 

А ўчора ля амбара 

Мыш з катом гапак плясала. 

Заяц ім на скрыпцы граў, 

Воўк з лісою падпяваў. 

Гэта тожа небыліца. 

А да нас у падвячорак вожык прыйшоў, 

Самавар на іголках прывёз 

І чаёўнічаць з кошкай Муркай пачаў.                                                                                                                                                  

Не можа такога быць,                                                                                                                         

 Каб вожык на іголках самавар прывёз, 

Ды яшчэ чаем частаваў. 
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А паглядзіце, вунь вожык і сапраўды  прыйшоў да нас. 

Шкада толькі, што без самавара.                                                                             

 

                  Гумарынкі 

 (аўтар Мікалай Васільевіч Тамашоў) 

Рамонт – як вайна 

Рамонт у кватэры, паклейка шпалераў 

Зусім не спрыяюць шляхетным манерам. 

Адно аднаму былі “зая” і “коця”, 

А зараз – “няўмека”, “няўдака”, “дурноцце”, 

І ты тут наогул зусім без патрэбы, 

Бо рукі растуць не адтуль, адкуль трэба.  

“Скандынаўская хадзьба” 

Ох і зручная рэч – скандынаўскія палкі! 

Энергічна ідзеш ці пляцешся ўразвалку, 

Абапрэшся – і ўпасці ніякай пагрозы. 

І нялёгка пазнаць – п’яны ты ці цвярозы. 

Проста вінаваты… 

Пайшоў адлік другой гадзіне… 

Чакаю ўсё, пакуль пакіне 

Гнабіць мяне мая палова 

І я скажу хоць пару словаў: 

- Так, маеш рацыю адна ты. 

Скажы ж, у чым я вінаваты? 

- Пакуль з табою гаварыла, 

 Я ўшчэнт віну тваю забыла!  

Сам сабе гаспадар 

Мужчына гаспадарыць дома 

І сам рашае, колькі спаць, што есці, 
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Дзе пастаяць, а дзе прысесці, 

Калі і з кім прыйсці дахаты… 

І гэтак доўжыцца, вядома, 

Пакуль ён халасты, а не жанаты. 

“Майстравітая” гаспадыня 

Пытаю ў жонкі пра вячэру. 

- Ды сам вазьмі, адкрый лядоўню! 

Ну, думаю, там ежы поўна! 

Зірнуў – вачам сваім не веру, 

Дзіўлюсь майстэрству гаспадынькі: 

Адна ў адну ляжаць … ільдінкі! 

 

Перавыхавала 

- Мужык твой п’е, марнуе грошы, 

І ты дасюль яго трываеш, 

Ніякіх мераў не прымаеш!? 

- Не, ён цяпер такі харошы: 

Не п’е, не курыць, не гуляе – 

Пабіты ўвесь, адпачывае. 

“Гугл, падкажы!” 

- Чаму ў аперацыйнай гэткі крык, 

Ніяк не супакоіцца мужык? 

- Хірургам сёння доктар малады… 

- Не бачу ў гэтым ніякой бяды. 

Хіба ён рэжа без наркозу? 

- Не, пацыент адчуў пагрозу, 

Калі пачуў яго заяву: 

“Апендыкс злева або справа?” 

 Навошта газета? 
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Быў у дачкі. Прашу газету. 

І што дачка ў адказ на гэта? 

- Мінулым векам ты адстаў, 

Калі газеты люд чытаў.  

Цяпер жа тэлефон, планшэты… 

Навошта тыя нам газеты? 

Адчуў я засмучэнне, скруху… 

Газета ж трэба …шлёпнуць муху! 

 Рэклама працуе! 

Рэклама, кажуць, так дастала… 

Карысці ж з яе вельмі мала. 

Ды як каму! – скажу вам прама: 

Злачынцам памагла рэклама. 

Далі рэкламу: “Трэба вартаўнік” – 

І ноччу груз з машынай знік. 

 Ідэальны муж 

Хто дадому прыйдзе ў час, 

Накорміць і абмые нас, 

Пазаймаецца з дзіцёнкам? 

Ідэальны муж – гэта…жонка! 

Падарункі 

Не стану я дарыць нічога: 

Ёсць я ў цябе – і гэта многа. 

Асадак часам вельмі горкі: 

Шкарпэткі – мне, ёй – шубу з норкі. 

Народ да святаў апантаны: 

Хоць што – ды падарыць каханым. 

А хай зайздросцяць! 

- Скажы, ну як табе не сорам!? 
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Сябры твае амаль што хорам, 

Калі збяромся недзе разам, 

Мяне расхвальваюць адразу: 

Маўляў, такая гаспадыня, 

Што слова дрэннага не кінеш. 

Ну, я прыгожая, канечне,  

Ды не падсмажу і яечню. 

Навошта ж хваліш ты няўмеку? 

- Хай пазайздросцяць чалавеку! 

 Сродак ад бяссоння 

Тэлефануе сябар сёння: 

- Які ёсць сродак ад бяссоння? 

- Бяссонне? Гэткая бяда. 

Надзейны сродак тут – вада. 

- Вада? Ды як яна паможа? 

Ты нешта пераблытаў, можа?  

- На добры сон і апетыт 

Табе патрэбны добры спірт. 

Накапай кроплі тры вады – 

 І будзеш спаць, як малады. 

Чэк як замена 

Ідзем да касы. Усяго набралі да халеры,  

Забылі толькі туалетнае паперы. 

- Вярнуцца ўзяць? Патрэбна ж, як паветра! 

- Не трэба. Будзе чэк на сорак метраў. 
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Загадкі нашых бабуль 

(запісаў Дрозд Аляксей,вучань  9 класа) 

1.У печы варыцца ў вопратцы, а да стала ідзе раздзетая. (Бульба) 

2. Круглая, гарбатая,вакол махнатая, як прыдзе бяда- пацячэ вада. (Вока) 

3. У кутку барада на кійку. (Мятла)  

4. На гары гай-пад гаем –маргай, пад маргаем – хапай. (Галава) 

5. Сіняя пасцілка ўвесь свет накрыла. (Неба) 

6.І тонкі, і доўгі, а з травы не відаць. (Дождж ) 

7. Без рук , без ног, без зубоў, за цела кусае. (П’яўка)  

8.Вярхом сядаю, на каго не знаю,а знаёмага ўбачу адразу падскочу. 

(Капялюш)                                                                                                                                        

9. Стаяць на полі браточкі, белыя раснічкі, залатыя вочкі. (Каласы) 

10.Крылле ёсць, а не лятае,ног няма, а не дагоніш.(Рыба) 

11. У жываце -лазня, на носе -рэшата, на галаве – пупок, адна рука, і тая на спіне. (Чайнік)  

12.Усе паны паскідалі жупаны,толькі трое ў жупанах стаяць.(Сасна, елка, ядловец) 

13.Між лугоў, лясоў удалеч стужка сіняя ўецца, і агонь яе не спаліць,і ніколі не парвецца.(Рака) 

14.Лысенькая кабылка гліны навадзіла, хатку збудавала, сама жыць не стала. (Ластаўка)  

15. Было жоўтым, вырасла зялёным, сонца пацалавала, зноў зялёным стала. (Жыта) (Жыта) 

16.У нашай нявесты рубашак больш як дзвесце,а вецер павее -і цело відно.(Курыца) 

17.  Што за астры – люба глянуць,толькі ўночы цвітуць, а ўдзень – вянуць. (Зоркі) 

 

У песнях, баладах  прыпеўках - карані маёй душы 

  

Балады, песні, прыпеўкі, калыханкі 

(Спяваюць удзельнікі народнага ансамбля “Вяселле”аграгарадок  Каўгары) 

Балада “Ой на гары агонь гарыць”  
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Ой на гары агонь гарыць, 

А пад гарой салдат ляжыць. 

Ціда-рай-рай, 

А пад гарой салдат ляжыць. 

В нагах яго конік скача, 

А ў галавах воран крача,  

Ціда-рай-рай, 

А ў галавах воран крача, 

Не, стой,конік, нада мною, 

Не бі зямлі пад сабою. 

Ціда-рай-рай, 

Не бі зямлі пад сабою. 

Бо ты зямлі не наб’ешся, 

З мора вады не нап’ешся. 

Ціда-рай-рай, 

З мора вады не нап’ешся.                                                              

Бяжы,конік на мамчын двор, 

Удар капытам аб забор. 

Ціда-рай-рай, 

Удар капытам аб забор, 

Сястра выйдзе, рассядлае 

Маці выйдзе распытае, 

Ціда-рай-рай, 

Маці выйдзе распытае, 

Не плач,маці, не журыся 

Твой сын ўжо ажаніўся,  

Ціда-рай-рай, 
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Твой сын ўжо ажаніўся, 

Узяў сабе турчаначку, 

У чыстым полі земляначку,  

Ціда-рай-рай, 

У чыстым полі земляначку,  

Вазьмі,маці, пяску жменю, 

Пасей яго па каменню.  

Ціда-рай-рай, 

Пасей яго па каменню.  

Калі з пяску жыта ўзыйдзе, 

Тады з вайны твой сын прыйдзе. 

Ціда-рай-рай, 

Тады з вайны твой сын прыйдзе. 

Няма жыта  ні пшаніцы, 

Няма сына з войніцы. 

Тваё жыта, хваля збіла 

Твайго сына, пуля ўбіла 

Ціда-рай-рай, 

Твайго сына, пуля ўбіла 

 

Каўгарскі край 
Сл. Муз.  Ланшчаковай А.С.Салістка  ансамбля “Вяселле” 

Мой родны кут, зямля бацькоў 

Завецца Каўгарамі. 

Люляла маці тут мяне, 

Спявала вечарамі. 

Прыпеў: 

Матыў той песні у вушах  
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Жыве ў маім сэрцы, 

То сум у ёй, то весялосць- 

Мелодыя ільецца. 

Красуе жыта на палях,  

Калоссе ветрык клоніць, 

А ў ім рамонак і васілёк 

Нібы пра штось гамоняць. 

 Прыпеў: 

Каўгарскі край,зямля мая, 

Краса мая сонечна, 

Нябёсаў сінь і шыр палёў 

Бацькамі нам завешчана. 

Прыпеў: 

Я песні гэтыя люблю ,  

Спяваю іх сардэчна 

І перадаць іх вам хачу, 

Каб грэлі душу вечна.  

Прыпеў: 

Каўгарскі край,зямля мая, 

Краса мая сонечна, 

Нябёсаў сінь і шыр палёў 

Бацькамі нам завешчана. 

Калыханка “Пайшоў каток пад масток” 

Пайшоў каток пад масток 

Ды злавіў рыбку за хвасток, 

Ды ўсім дзецям патрошку даў. 
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А майму Ванечку две цэлых даў. 

Ой, лю-лі, лю-лі, лю-лі. 

Да пайшоў каток пад улей 

Да й памарозіў лапкі, 

Да й палез грэць на палаткі. 

А як сталі лапкі грэцца, 

Да некуды катку дзецца. 

Пацешка “Ласачка, ласачка, дзе была?” 

-Ласачка, ласачка, дзе была? 

-У Бога. 

-Што рабіла? 

-Кароўку даіла. 

-Што зарабіла? 

-Кусок сала. 

-Дзе тое сала? 

-Кошка ўкрала. 

-Дзе тая кошка? 

-Доўбня забіла. 

-Дзе тая доўбня? 

-Чэрві растачылі. 

-Дзе тыя чэрві? 

-Куры паклявалі. 

-Дзе тыя куры? 

-На мора паляцелі. 

-Дзе тое мора? 

- Высахла. 

Прыпеўкі 

        1.На вячоркі мы прыйшлі, хлопчыкі і дзевачкі, 

         І ўсе разам будзем пець нашыя прыпевачкі. 
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        2.Гарманіста я любіла, гарманіста цешыла, 

Гарманісту на плячо сама гармошку вешала.  

3.У майго мілёначка вось танюсенькі насок – 

Дзевяць курачак садзіцца, а дзясяты петушок. 

4.Коля, Коля, твае коні пад гарою воду п’юць, 

Коля, Коля, твае вочкі мне пакою не даюць. 

5.Не ў горадзе, а ў вёсцы вырасла дзяўчушка. 

Хто такая і адкуль?ЗДараганава – наша весялушка. 

6.Ой, пінжак, мой пінжак,парваныя плечы! 

На вячоркі ў клуб прыйшоў, хопіць спаць на печы. 

7.А ў вёсцы ды Краі хлопцы прадаюцца: 

За капейку сорак штук,і то задаюцца. 

8.Усё я пела, усё я пела,усё я весялілася. 

Ды адно мяне згубіла:у дурня я ўлюбілася. 

9.Ой,бяда, бяда, бяда,дзевак з’ела машкара. 

Толькі тыя засталіся, што духамі паліліся. 

10.Сорак лет кароўкі нет,а маслам адрыгаецца, 

Пайшоў курыцу даіць,а курыца брыкаецца. 

11.Скора, скора снег растане, з гор палеецца вада, 

Скора мілы мой прыедзе, і не буду я адна. 

   12.Гарманіст, гарманіст,румяныя шчочкі, 

Праз цябе, гарманіст,я не спала ночкі. 

 

Гулялі дзядулі, бабулі - гуляюць унукі 

Гульня “Міхасік” 

 (Носьбіт фальклору – Кузьміч Марыя Андрэеўна, аграгарадок Каўгары) 

Двое хлопчыкаў надзяваюць па аднаму лапцю і бягуць па крузе да дзяўчынкі,  хто першы дабяжыць, той з ёй скача: 

Эй вы, хлопцы, не зявайце, 
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Лапаточкі абувайце 

Ды хутчэй, хутчэй бяжыце 

І з Ганулькай паскачыце. 

Гульня “Штандар” 

(Носьбіт фальклору – Кузьміч Марыя Андрэеўна, аграгарадок Каўгары.) 

Удзельнікі збіраюцца ў круг. Вядучы ў сярэдзіне круга з мячом у руках падкідвае мячык уверх і крычыць: ”Штандар, 

Валя!” Той, імя каго назвалі (Валя), бяжыць за мячом, ловіць і на хаду крычыць: ”Штандар!” Усе ўдзельнікі гульні ў гэты 

момант разбягаюцца. Валя выбівае мячом бліжэйшага, гаворыць: ”Штандар, Коля!”, усе збіраюцца ў круг. Гульня 

пачынаецца зноў і працягваецца, покуль усе не пабудуць вядучымі. 

Адзін раз удзельнікі разбягаюцца, за другім разам збіраюцца ў круг. 

 

Калядная гульня “Го-го-го, каза” 

(Носьбіт фальклору – Кузьміч Марыя Андрэеўна, 

аграгарадок Каўгары) 

Го-го-го, каза, 

Го-го-го, шэра, 

Стань расхадзіся, да й развесяліся, 

Па ўсяму двару, да й па панскаму  

Пану гаспадару да й пакланіся,  

Пану гаспадару да й пакланіся. 

А гаспадыньцы, каб падарыла. 

Гаспадынька вутка, павярніся хутка, 

Запалі скепачку да й пайдзі ў клетачку, 

Да й заглянь у бачок, дзе стаіць мачок. 

Набяры мачку на тарэлачку, 

Нашаму казлу на гарэлачку. 

Нашаму казлу многа не трэба: 

Сем, пяць перапеч, рэшата аўса, 

Сем, пяць перапеч, рэшата аўса, 
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Наверх каўбаса. 

Прыказкі і прымаўкі – самая старажытная, але і сучасная,  адлюстраваная ў слове, мудрасць 

народа 
( запісалі навучэнцы аб’яднання па інтарэсах “Дараганазнаўства”  са слоў старажылаў  вёскі  Краі:Кірдун Анастасіі 

Якаўлеўны , Кірдун Марыі Андрэеўны і вёскі Сялец:Кузьміч Ганны Фёдараўны, Падлужнай Соф’і Сямёнаўны. ) 

1. Няма смачней вадзіцы, як з роднай крыніцы. 

2. Родная зямелька як зморанаму пасцелька. 

3. Усюды добра, а дома лепей. 

4. У сваёй хаце і вуглы дапамагаюць. 

5. На  чужыне жыць – па-сабачы выць. 

6. Будзе помніць вораг партызанскі порах. 

7. Ішоў да нас усякам, а назад поўз ракам. 

8. І пчолкі па адной не селяцца. 

9. Ўсе за аднаго, адзін за ўсіх. 

10. За  агульным сталом і яда смачнейшая. 

11. Адна галава добра , а дзве лепш. 

12. Адна галавешка і ў печы не гарыць, а дзве і ў печы не гаснуць. 

13. Сямёра аднаго не чакаюць. 

14. Адзін у полі не воін. 

15. Адна пчала многа мёду не наносіць. 

16. Хто добра косіць, есці не просіць. 

17. Хто ўлетку халадку шукае, той узімку галадае. 

18. Працавітаму і паміраць часу не хапае. 

19.  Чалавек без працы, што птушка без крыла. 

20. Рыхтуй летам сані, а зімой калёсы. 

21. Паміраць збірайся, а жыта сей. 

22. Учарашняга дня не вернеш. 

23. З пустога цэбра вады не набярэш. 
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24. Скоры паспех-людзям на смех. 

25. Не адкладвай на заўтра, што можна зрабіць сёння. 

26. Не святыя гаршкі лепяць. 

27. Сем разоў адмерай, адзін раз адрэж. 

28. Узяўся за гуж, не кажы, што не дуж. 

29. Рэшатам вады не наносіш. 

30. За мухай не ганяйся з абухам. 

31. Не запрэгшы не паедзеш. 

32. Індык думаў і ў суп папаў. 

33. Абы што і збоку банцік. 

34. Любіць, як чорт сухую грушу. 

35. Наеўся, як дурны бобу. 

36. Дзе нам бедным да іх багатых. 

37. Каб мая вош не кашляла. 

38. Цацанка – абяцанка, а дурню радасць. 

39. Беднаму сабрацца, толькі падпаясацца. 

40. Пашлі рабое, а за ім другое. 

41. Ты пакуль дойдзеш, жаба цыцкі дасць. 

42. З гулькін нос. 

43. Цябе з падвалу  відней. 

44. На ім шкура гарыць. 

45. Не нервуй мяне, мне паўтары дні засталося жыць. 

Пераклад ідзе на лад ( Запісана  са слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, з аграгарадка Дараганава) 

Работа не волк , в лес не 

убежит 

 

У Бога дзён многа-паробім;  Абы здароўе- паробім; Як будзе здаровіцца, работа 

паробіцца; Патрэба ў лес не збяжыць; Работа не заяц-не ўцячэ. 

Работать спустя рукава 

 

Па канец рук працаваць; Рабіць, як мокрае гарыць; Шарварку адрабляць; Рабіць, як не 

сваімі рукамі; Завіхацца, як поп у талацэ; Вочы заплюшчыўшы(рабіць). 
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Распускать нюни 

 

Румы папускаць; Кізі(кізікі)распускаць(папускаць); Сліну папускаць; Плакаць як дзіця; 

Вочы(вочкі) на кулак праціраць; Румзаць. 

Разрази меня гром 

 

Хай мяне Пярун спаліць(заб’е); Каб мяне чэрці парвалі; Каб мне Пярун хату запаліў; Каб 

я свае гаспадаркі не аглядаў; Няхай я заўтрашняга дня не дачакаюся; Сонцам праведным 

клянуся. 

Расти как на дрожжах 

 

Расці на лес гледзячы; Расці, як таполя(грыбы). 

Расшибиться в лепёшку 

 

На блін (блінец) распляскацца); Распляскацца, як праснак; На нітку выцягнуцца. 

Реветь белугой 

 

Плакаць, як бабёр; Плачам (ад плачу) заходзіцца; У голас кідаецца;  Голасам галосіць; 

Крыкам (ад крыку) заходзіцца. 

Резать правду 

 

Праўду ў вочы кідаць (церабіць). 

 

Абрады Дараганаўскага краю 

Вяселле: традыцыі, звычаі і забабоны 
(Запісана са слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

 

Вяселле ў традыцыйным стылі (ці хаця б з яго элементамі) – сёння рэч досыць модная. Усё больш маладых людзей 

імкнецца пабрацца шлюбам не толькі “па правілах”, але і згодна з традыцыямі нашых продкаў.  

Нашы продкі зазвычай ладзілі вяселле ўвосень. Ураджай з поля сабраны, а свойская жывёла ды птушка за лета добра 

адкормлены. Значыць, вясельны стол будзе багатым. Прайшлі Пакровы, а калядны пост яшчэ не настаў. Таму весяліцца 

можна хоць некалькі дзён. Смачна есці, спяваць песні, танцаваць, піць гарэлку… 

Дарэчы, паводле традыцыі, на вяселлі маглі частавацца гарэлкай толькі госці. Маладым піць забаранялася, каб 

убудучым не сталі п’яніцамі.  

Запоіны 

(Запісана са слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 
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Шматэтапны вясельны рытуал пачынаўся з абраду ”Запоіны”. Сустракаецца хлопец з дзеўкаю, тады намячаюць 

дзень, калі хлопец пойдзе ў сваты – “Запоіны”. У сваты хадзілі вечарам і абавязкова мужчыны: бацька хросны ці бацька 

родны, брат ці сястры мужык, адным словам, бліжэйшая радня. Калі нявеста жыла побач, то на запоіны звалі і родную, і 

хросную маці жаніха, а калі не, то толькі адных мужчын. Для такога выпадку маці жаніха пякла пірог, які сваты неслі 

разам з графінам гарэлкі. У доме нявесты збіралася таксама бліжэйшая радня: хросныя бацькі, цёткі, дзядзькі, і пасля 

прыходу сватоў дагаварваліся, калі рабіць вяселле. Як правіла, яно павінна было абавязкова праходзіць не раней як цераз 

два тыдні, каб паспець добра падрыхтавацца да вяселля. 

Убранне нявесты 

(Запісана са слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

Падчас вясельнага абраду вельмі важнай часткай быў пасад маладых. Для атрымання канчатковай згоды на шлюб і 

бласлаўлення бацькамі жаніха і нявесту садзілі на дзяжу, засланую вывернутым кажухом. Дарэчы, садзіцца на дзяжу 

(сімвалічны абрад, што мусіць спрыяць нараджэнню дзяцей, узмацненню жаночай сілы) магла толькі нявінная дзяўчына. 

Калі на пасад садзіўся нецнатлівы чалавек, гэта пагражала бедствамі, няўродамі і звядзеннем скаціны ва ўсіх родных. Калі 

здаралася так, што жанчына выходзіла замуж ужо цяжарная, то ёй  нельга было сядзець на покуці, пад абразамі Падружкі 

прыбіралі нявесту і надзявалі ёй вянок, запляталі ёй валасы ў адну касу, упрыгожваючы кожную пасму стужкамі розных 

колераў. Стужак было шмат, яны звісалі да самай падлогі.  

Адпраўленне  

(Запісана са слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

Гэты абрад выконваўся, калі малады ехаў да маладой перад вянчаннем, калі маладыя ехалі да вянца, калі маладая 

ехала ў дом да маладога. Перад адпраўленнем маладога да маладой уся бяседа збіралася ў доме маладога, бацькі якога 

частавалі гасцей. Бацька маладога ўсіх тройчы абносіў чаркай з гарэлкай. Маці маладога частавала караваем і абсыпала 

гасцей жытам, прыгаворвала: 

“Памолімся Богу, памолімся Богу 

Ды й пойдзем у дарогу. 

Ды й у дарожаньку часную 

Ды па дзеваньку красную. 

Ды й у дарожаньку сукаватую 

Ды па дзеваньку багатую. 

Далі паням жыта,  
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Каб нам дарожанька была біта”. 

Малады, выходзячы з хаты, звяртаўся да бацькоў: 

“Бяжыць зайка па пожніцы, туліцца, 

Едзе малады жаніцца, моліцца:  

Дай, Божа, такога цесця, як татка. 

Дай, Божа, такую цешчу, як матка. 

Дай, Божа, такога швагра, як брат. 

Дай, Божа, такую сваццю, як сястра.  

Дай, Божа, такую жонку, як я сам”. 

Перад выпраўленнем да вянца бацька нявесты з буханкай хлеба тройчы абыходзіў вакол вазоў маладых. Сват 

бізуном тройчы крыж-накрыж біў па зямлі, каля капытоў коней. Маладыя садзіліся кожны на свой воз. Маці абсыпала 

зернем усіх. 

Абсыпанне 

(Запісаны са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

У гэтым абрадзе адлюстравана вера ў павелічэнне сям’і і забеспячэнне яе дабрабыту. Маладых абсыпалі іх родзічы. 

Маладая сама абсыпала двор і хату, як уласную, так і маладога. Для абсыпання змешвалі жыта, авёс, проса, гарох. Пазней 

пачалі дабаўляць дробныя манеты і цукеркі. 

Першы раз абсыпалі маладых, калі іх адпраўлялі да шлюбу. Пры гэтым выказвалі пажаданне ім: ”Шчасце дай, 

прыбытку ў хаце і ў полі”. Гэтак жа адбывалася абсыпанне маладых, калі яны вярталіся са шлюбу. Калі малады прыводзіў 

маладую да сваіх бацькоў, маладая павінна была адарыць  абсыпальніцу. На двары пры ад’ездзе і прыездзе маладых 

абсыпала маці-гаспадыня. Пры ўваходзе ў хату маладога, як і ў сваю, маладая сыпала зерне па кутах, а на кожны край 

стала і прыпечак клала невялікую булачку. Усе прысутныя імкнуліся ўзяць хоць крыху гэтага зерня, каб пасеяць у час 

сяўбы.  

На добры век і здароўе 

(Запісаны са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

 Вяселле – не проста свята і забава. Гэта яшчэ сімвалічны этап пераходу дзяўчыны ў свет жанчын, нараджэнне новай 

сям’і. Як заўсёды ў беларусаў, у такія знакавыя моманты павінна было выконвацца мноства правілаў, існавалі і свае 

забабоны. Так, калі маладыя першы раз заходзяць разам у хату, то маладая – паколькі яна новы чалавек – павінна цераз 

парог пераступіць або малады мусіць яе перанесці. Нашы продкі лічылі, што пад парогам жывуць духі дома, якія 
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аберагаюць хату. Такім чынам трэба паказаць духам, што маладая – ужо свая ў хаце. Таксама падчас вяселля трэба 

правільна стаяць і сядзець: нявеста мусіць знаходзіцца злева ад жаніха. 

Так, паводле традыцыі, ля парога, дзе ладзіцца вяселле, маладых сустракаюць хлебам-соллю і пажаданнямі: 

- Мы сустракаем Вас хлебам-соллю, а Бог няхай сустракае шчасцем і доляю. Пакланіцеся хлебу – нашаму абярэгу 

на ўсе вякі, і пацалуйце яго, каб жылі доўга і толькі разам. Будзьце прыгожыя, як ружы, багатыя, як зямля, здаровыя, як 

вада. Благаслаўляю Вас жытам – бытам – на добры век, на добрае здароўе! 

 Калі маладыя разам заходзяць у хату, ім спявалі песню:  

Лятуць-лятуць два лебедзі цераз сад. 

Вядуць- вядуць нашу маладую на пасад. 

Яна ж у нас пасадзіку не знала, 

Яна ў свае роднай мамачкі пытала. 

Да ад каго, мая мамачка , пасадзік? 

Да не ад каго, мая дачушачка, ад Бога, 

Да каб не знала  пасадзіку другога. 

На стале, за якім сядзяць маладыя, усе прадметы маюць свой сэнс. Чырвонае віно – сімвал кахання, лубка з зернем 

і грамнічная свечка – абярэг новай сям’і. Здаўна ў беларусаў лічылася, што грамнічная свечка аберагае дом ад маланак, 

пажараў, таму і сям’ю яна будзе аберагаць ад нястач. Хлеб – сімвал багацця і дабрабыту. Дарэчы, маладым на стол клалі 

толькі адну лыжку – каб па жыцці яны заўжды ішлі разам. 

Таксама на вяселлі маладыя маглі варажыць. Гэта апошні раз, калі дазвалялася дзяўчыне гадаць, каб даведацца пра 

будучыню сваёй сям’і. Па чарзе маладыя выцягваюць розныя рэчы з лубкі. Кожны з гэтых прадметаў таксама мае свой 

сэнс. Так, салома прадказвае, што малады будзе руплівы, а не такі гультай, як куль саломы. Лялька абяцае, што ў першы 

год сумеснага жыцця ў хаце маладых будзе калыхацца калыска. Зерне сведчыць пра дастатак у сям’і, а кветка сведчыць 

пра моцнае каханне паміж мужам і жонкай. Лыжка сведчыць пра тое, што малады будзе вельмі працавіты, але будзе шмат 

есці.  

Вясельны каравай нельга падчас свята ламаць, кусаць, даваць частавацца гасцям. Маладыя яму павінны пакланіцца 

і пацалаваць, бо хлеб – гэта жыццё. Есці яго можна і пасля вяселля, але толькі мужу і жонцы, Падчас вяселля маладыя 

гарэлку толькі могуць прыгубіць, яны павінны выліць цэлыя кілішкі цераз левае плячо. Лічылася, што на левым плячы 

сядзіць чорт-спакуснік, а на правым – анёл-абаронца. Такім сімвалічным жэстам маладыя аддавалі чорту гарэлку, 
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адмаўляліся ад яе і тым самым адганялі спакусніка. Такім  чынам, беларускае вяселле, усе пажаданні, абрады, традыцыі, 

забабоны, з якіх складаецца цырымонія, не выпадковыя  

Што за вяселле, калі няма дарэння 

(Запісана са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

Падчас вяселляў раней і ў нашы дні, калі дораць маладым усялякія дробязі, госці часам кажуць жартоўныя пажаданні. 

- Дару вам зялёны ліст, каб нарадзіўся сын гарманіст. І жадаю вам мець  столькі сыноў, колькі ў хаце вуглоў. 

- Дару нітак катушку, каб у сям’і былі і дачушкі. Жадаю мець столькі дачушак, колькі ў хаце падушак.  

- Дару маладому клубок нітак, каб не круціўся ля чужых лытак.  

- Дару вас абразам, каб усё жыццё пражылі разам.  

- Дару вам абрус новы, каб былі ўсе здаровы. Дару маладому абцугі, каб не раслі ў яго рагі. 

 - Дару вам агурочкі, каб раслі ў вас добрыя дочкі, а сыны – як дубочкі.        

 -Дару аладкі – каб жонка была гладкай. 

 -Дару маладой пацеркі бярозы-каб мужык заўсёды прыходзіў дамоў цвярозы. 

 

 

Лапці для цешчы 

(Запісана са  слоў Бірулі Ларысы Дзмітрыеўны, з аграгарадка Каўгары) 

Многія мясцовыя вясельныя традыцыя разам з песнямі ідуць з даўніны і выконваюцца ў нашых вёсках.Так, маладая 

з маладым у суправаджэнні гасцей, спяваючы песні, ідуць да дома маладога. На парозе хлебам-соллю іх сустракаюць маці 

з бацькам, а госці спяваюць  песню: 

Адчыні, мамулька, ваконца, 

Прывезлі нявесту як сонца. 

Адчыні, мамулька, новы тын,  

Прывезлі нявесту, як твой сын. 

Бацькі віншуюць маладых, жадаюць шчасця і здароўя новай сям’і і запрашаюць у хату. Але вяселле не можа пачацца 

без хроснай маці маладой. Яна выконвае важную ролю ў абрадзе: прыносіць нявесце сімвалічны пасаг – курыцу, якае 

стане  пачаткам новай гаспадаркі маладой сям’і. Пры гэтым курыцу прынята ўсяляк хваліць, захапляцца яе прыгажосцю і 

казаць, напрыклад, што яна нясе па два яйкі за дзень. І толькі пасля запытання хроснай: “Бацька і маці, дазвольце вяселле 

пачаці” і іх адказу: “Калі Бог дазваляе, то і мы дазваляем” пачынаецца свята. 
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Падчас вясельнай бяседы трэба хваліць стравы, прыгатаваныя  гаспадынямі, захапляцца прыгажосцю маладых, 

увесь час зычыць ім шчасця ў сямейным жыцці. Ну і, натуральна, крычаць традыцыйнае “Горка!”, а таксама спяваць песні. 

Напрыклад, вось такую, пра свата: 

А ў нашага свата багатая хата: 

Печка з масла збіта, блінамі накрыта, 

Блінамі накрыта, сырнікамі зашыта. 

Пасля адорвання маладых падарункамі іх запрашаюць да дзяжы. Гэта –пераход  маладой у статус жонкі. Хросная 

кажа:”Наступіў такі дзень, як панядзелак, і трэба адлучыць цябе ад дзевак. А заўтра будзе такі дзень, як аўторак, і мы 

далучаем цябе да жонак.” 

Вяселле традыцыйна доўжыцца два дні. Гучаць песні, госці танцуюць. Падчас вяселля разыгрываюць і вось такую 

сцэну. Маці маладой кажа, што ёй туфлі нацерлі ногі, але танцаваць вельмі хочацца. Зяця просяць, каб падарыў цешчы 

лапці і абуў ёй іх. Па тым, як абыходзіцца ў гэты момант зяць з цешчай, меркавалі, што так і будзе ставіца да сям’і сваёй 

жонкі. Важна, каб падчас танца цешчы з зяцем лапці не ўпалі з ног. 

Святкаванне заканчваецца, калі госці ўжо стаміліся есці, піць і танцаваць. Заканчваецца вяселле пясняй: 

Пойдзем, госцейкі, дадому, 

Паелі конікі салому. 

А каля ракі – буракі, 

А каля тыну – сноп аўса, 

Вось калі, госцейкі, свадзьба ўся. 

Сёння старажытныя вясельныя песні набываюць новае жыццё. Галоўнае, каб песня захавала гумарыстычны настрой 

і іронію. 

 

Жартоўныя пажаданні падчас дзялення каравая 

(Запісана са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны,1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

1. Няхай Бог благаславіць шчасцем, доляю, векам доўгім. 

Дай жа, Божа, гэтай пары шчасця і долю, хлеба ўволю! 

Каб былі багаты, як зямля, а здаровы, як вада. 

Каб адзін аднаго шанавалі і нас не забывалі. 

2. Дару веткі зялёнага дуба, каб жылі люба. 
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3. Дару бярозавага пня, каб цалаваліся штодня. 

4. Жадаю шчасце, долю і век доўгі. 

5. Любіце адзін аднаго, паважайце і нас не забывайце. 

6. Дарую каробачку гліны, каб праз год пазвалі на радзіны. 

7. Жадаю, каб у вас было столькі сыноў, колькі куткоў. 

І столькі дачушак, колькі падушак. 

8. Дарую кароўку, а яшчэ бычка, каб першы быў сыночак, другая – дачка. 

9. Дарую клубочак, каб першы быў сыночак. 

10.  Дару пучок бярозы, каб прыходзіў з работы цвярозы. 

11.  Дару граду буракоў, каб не любіла чужых мужыкоў. 

12.  Дару качан капусты, каб не давала мужу распусты. 

     13. Дару грошы, бо  маладыя харошы. 

     14. Дару пер’е рабое, каб вы прыйшлі да мяне на свадзьбу абое.  

     15. Каб жылі багата, як восень, 

           Каб былі красны, як вясна. 

           Каб разам усё жыццё ішлі, 

           Шчасце, долю сабе знайшлі. 

Вясельныя песні 

(Носьбіт фальклору – Кузьміч Марыя Андрэеўна, аграгарадок Каўгары) 

“Ой, вяселлейка нам Бог даў” 

Ой, вяселлейка нам Бог даў, 

Ажаніўся мяшок, торбу ўзяў, 

Ажаніўся мяшок, торбу ўзяў, 

Мяне на вяселлейка не пазваў.  

Каб я ведала, не пайшла, 

Хіба б сабе работы не знайшла. 

Напрала б пачынак з бычынак, 

А снавала б губачку ды й на круг, 

Выткала б андарак, шчэ й фартух. 
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“Сваты хаты да не ведалі” 

Сваты хаты да не ведалі, 

Сваты хаты да не ведалі, 

У хлеў да заехалі, 

У хлеў да заехалі, 

З кароўкаю павіталіся 

З кароўкаю павіталіся,  

Бычку шапку знялі, 

Бычку шапку знялі, 

А свінням ручку далі, 

А свінням ручку далі,  

Стара свіння задзівілася, 

Стара свіння задзівілася, 

І са смеху пакацілася. 

“Сцерагайцеся, сваткі” 

Сцерагайцеся, сваткі, сцерагайцеся! 

Хочуць нас ды напаіці, 

Хочуць нас ды напаіці, за сталом спаць палажыці. 

За сталом спаць палажыці, а ці сорам нам будзя? 

А ці сорам нам будзя, да ў свата да напіўшыся, 

А ў свата да напіўшыся, за сталом паваліўшыся?  

“А ў нашага свата да хароша хата” (Падзяка сватам) 

А ў нашага свата да хароша хата, 

Да хароша хата, печ яго маляваная, 

Печ яго маляваная, печ яго маляваная, 

Чэсць яго дакаханая. 

“Зборная субота” 

Зборная субота настала, 
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Манечка дзевачак сабрала, 

Манечка дзевачак сабрала. 

Да сабрала девачак поўны двор, 

Да сабрала девачак поўны двор, 

Да выбрала дружачак на выбор, 

Выбрала дружачак на выбор. 

Да выбрала дружачак роўненькіх, 

Выбрала дружачак роўненькіх, 

Каб вілі вянок стройненькі, 

Каб вілі вянок стройненькі. 

Яе Ванечка каралём быў, 

Яе Ванечка каралём быў, 

На вайну ішоў, вянок віў, 

На вайну ішоў, вянок віў. 

А з вайны ішоў, давіваў, 

А з вайны ішоў, давіваў. 

Прасілі дзевачкі – не прадаў, 

Прасілі дзевачкі – не прадаў. 

Ён сваёй Манечцы так аддаў, 

Ён сваёй Манечцы так аддаў: 

“На табе, Манечка, вяночак  

На сягоняшні дзянёчак”. 

 

“Ой, на дварэ дробен дожджычак” 

(Спявалі  вясельную, калі  малады ехаў да маладой) 

Ой, на дварэ дробен дожджычак, 

Шлюхота збіраецца. 

Малады Ванечка ў дарогу збіраецца, 

Малады Ванечка ў дарогу збіраецца. 
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Яго мамачка ў варот стаіць, не вяліць, 

Яго мамачка ў варот стаіць, не вяліць: 

“Не едзь, не едзь, мой сыночак, шлюхотай,  

Не едзь, не едзь, мой сыночак, шлюхотай,  

Бо ты свае вараныя коні патоміш, 

Бо ты свае вараныя коні патоміш, 

Бо ты свае дарагія шубы памочыш”. 

“Не журыся, мая мамачка, ты па мне, 

У майго цесця зялёныя вараныя на дварэ, 

У майго цесця зялёныя вараныя на дварэ. 

Пад яварам траўка-мураўка парасла, 

Пад яварам траўка-мураўка парасла. 

На явары дарагія шубы пасушу, 

На явары дарагія шубы пасушу, 

Пад яварам вараныя коні папасу”. 

“Выязджае Манечка са двара” 

(Спявалі  вясельную, калі  малады ехаў да маладой) 

Выязджае Манечка са двара  

Да заламала бярозку са шчыта, 

Заламала бярозку са шчыта. 

Расці, расці, бярозка, без шчыта,  

Расці, расці, бярозка, без шчыта. 

Жыві, жыві, мамачка, без мяне, 

Жыві, жыві, мамачка, без мяне. 

Расці, расці, бяроза, кудравей,  

Расці, расці, бяроза, кудравей, 

Жыві, жыві, мамачка, багацей. 

“Ой, знаці, знаці, што не свая маці” 

(Спявалі,  калі маладыя прыязджалі дамоў да маладой) 
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Ой, знаці, знаці, што не свая маці 

Вывернула кажушок да й ідзе пужаці, 

 Вывернула кажушок да й ідзе пужаці. 

Не пужай, мамка, я ж цябе да не баюся, 

Не пужай, мамка, я ж цябе да не баюся, 

Да й злезу з возу да нізенька скланюся. 

Каравайная “Каравайніца сцерва” 

(Спявалі, калі каравай ставілі ў печ) 

Каравайніца сцерва,  

Каравайніца сцерва  

Каравай у печ паперла. 

 

Вясельныя песні 

(Носьбіты  фальклору Міхадзюк Ніна Барысаўна, Дземянік Марыя Паўлаўна, вёска Сялец)  

“Каб я знала, каб я ведала” (Спявалі на заручыны) 

Каб я знала, каб я ведала, што скорыя заручыны, 

Да й паслала б я свайго татачку ў цёмны лужок па каліну. 

У цёмны лужок татачка па каліну пайшоў, 

Увесь лужок сышоў, а калінкі не знайшоў, 

А калінкі не знайшоў. “Дзіцятка маё роднае,  

Да й будзеш ты без вяночка, 

Да й будзеш ты без вяночка”, 

Каб я знала, каб я ведала, што скорыя заручыны, 

Што скорыя заручыны, 

Да й паслала б сваю мамачку ў цёмны лужок па каліну. 

У цёмны лужок па каліну мамачка пайшла, 

Увесь лужок сыйшла, а калінкі не знайшла. 

Каб я знала, каб я ведала, што скорыя заручыны, 

Што скорыя заручыны, 
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Да й я паслала б свайго любага ў цёмны лужок па каліну. 

У цёмны лужок па каліну Ванечка пайшоў, 

Увесь лужок сыйшоў, ён калінку знайшоў. 

“ З сыботанькі” (Спявалі на заручыны) 

З сыботанькі на нядзеленьку, 

А ў нядзеленьку рана 

Стаіць Манечка ў канцы стала, 

Дзержыць воду вячэрнюю, 

Дзержыць воду вячэрнюю. 

Вада вячэрня, вада вячэрня, 

А хустачка не бела, а хустачка не бела. 

З сыботанькі на нядзеленьку, 

А ў нядзеленьку рана 

Дзержыць воду вячэрнюю. 

Вада вячэрня, вада вячэрня, 

А хустачка не бела, а хустачка не бела. 

Ой, колі ж пайду я за нялюбага, 

Яму вада вячэрня, яму вада вячэрня, 

 Вада вячэрня, вада вячэрня, 

 А хустачка не бела, а хустачка не бела. 

З сыботанькі  на нядзеленьку, 

А ў нядзеленьку рана, 

А ў нядзеленьку рана 

Стаіць Манечка ў канцы стала, 

Дзержыць віно зялёна, віно зялёна,  

Дзержыць віно зялёна,  

Віно зялёна, віно зялёна, 

А хустачка шаўкова, хустачка шаўкова, 

А хустачка шаўкова.   
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Ой, колі ж пайду я за любага, яму віно зялёна, 

Яму віно зялёна, віно зялёна, яму віно зялёна, 

А хустачка шаўкова. 

“Ой, хто ета ў цёмным лесе гукае?”(Спявалі сіраце на вяселлі) 

Ой, хто ета ў цёмным лесе гукае? 

Там Манечка сваю мамачку шукае, 

Там Манечка сваю мамачку шукае. 

Ці ты шукай, не шукай – не нойдзеш:  

Твая мама ў Госпада Бога далёка, 

Твая мама ў Госпада Бога далёка, 

Засыпана жоўтым пясочкам глыбока, 

Засыпана жоўтым пясочкам глыбока. 

Разграбіце жоўты пясочак хоць трошкі, 

Разграбіце жоўты пясочак хоць трошкі, 

Да й пасячыце цясовыя дошкі на крошкі, 

Пасячыце часовыя дошкі на крошкі,  

Да й пастаўце маю мамачку на ножкі, 

Да й пастаўце маю мамачку на ножкі, 

Прывядзіце на маё вяселле на трошкі. 

“А ў каморы авадзень гудзе” 

(Спявалі, калі хлопец збіраўся ехаць да дзеўкі ў сваты) 

А ў каморы авадзень гудзе, 

А ў каморы авадзень гудзе, 

А ў святліцы адзываецца,  

А ў святліцы адзываецца. 

Там Колечка прыбіраецца, 

Там Колечка прыбіраецца, 

Там Колечка прыбіраецца, 

Свайго таткі пытаецца, 
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Свайго таткі пытаецца, 

Свайго таткі пытаецца: 

“Татачка да мой родненькі, 

Татачка да мой родненькі, 

Татачка да мой родненькі, 

Сколькі ж мне да сватоў садзіць, 

Сколькі ж мне да сватоў садзіць, 

Сколькі ж мне да сватоў садзіць?” 

“Садзі, сынку, усю радзіначку, 

Садзі, сынку, усю радзіначку, 

Садзі, сынку, усю радзіначку: 

Бедную да й багатую, 

Бедную да й багатую, 

Бедную да й багатую. 

Бедная да гуляць будзе, 

Бедная да гуляць будзе, 

Бедная да гуляць будзе, 

Багатая дапытаць будзе, 

Багатая дапытаць будзе, 

Багатая дапытаць будзе. 

Бедная нагулялася, 

Бедная нагулялася, 

Бедная нагулялася, 

Багатая напыталася. 

“Галіна мамачка”(Вясельная  застольная) 

Галіна мамачка вытаптала ды дарожачку, 

На двор выбягаючы, 

На двор выбягаючы, 

На двор выбягаючы 
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Да й на зоры паглядаючы, 

Да й на зоры паглядаючы, 

Да й на зоры паглядаючы. 

Зорачкі мае ясныя, 

Зорачкі мае ясныя, 

Зорачкі мае ясныя, 

Асвяціце ды тое поле, 

Асвяціце ды тое поле, 

Асвяціце ды тое поле, 

Дзе ж мае да дзетак двое, 

Дзе ж мае да дзетак двое, 

Дзе ж мае да дзетак двое. 

Адно дзіця да ражонае, 

Адно дзіця да ражонае, 

Адно дзіця да ражонае, 

А другое да сужанае, 

А другое да сужанае, 

А другое да сужанае. 

Ражона гадаваць буду, 

Ражона гадаваць буду, 

Ражона гадаваць буду, 

А сужона пасылаць буду, 

А сужона пасылаць буду, 

А сужона пасылаць буду. 

Сюды-туды да яе пашлю, 

Сюды-туды да яе пашлю, 

Сюды-туды да яе пашлю, 

Папераду ды сама пайду. 

Жартоўнае   вяселле 
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(Удзельнікі народны ансамбль “Вяселле”аграгарадок  Каўгары) 

 

Жартоўнае вяселле з удзелам падстаўных маладых адбывалася ў доме маладой часцяком у панядзелак, на трэці дзень 

гуляння, і мела эратычны характар. Сярод гасцей выбіраліся падстаўныя маладыя і іх хросныя бацькі. Замест маладога за 

стол садзілі старую жанчыну ў падраным адзенні з намаляванымі вусамі і барадою, на інтымнае месца прывязвалі 

маркоўку. Замест маладой садзілі старога мужчыну ў жаночым адзенні, малявалі яму губы. Надзявалі рыбацкую сетку ці 

гардзіны, вянок з саломы, косы рабілі з кудзелі. Выконваліся ўсе рытуалы. Маладых садзілі на кут на пасад, зводзілі, 

крычалі “горка”, а ў канцы “свяшчэннік” ”вянчаў” старым венікам і абводзіў вакол ступы. Побач з маладымі садзілі 

падстаўных хросных бацькоў. Падчас такога вяселля спявалі песні “Ой, вяселлейка нам Бог даў”, “Сваты хаты не ведалі”. 

Калі надыходзіў час дзялення караваю, да сватоў падыходзілі ражаныя жанчыны і пачыналі  іх абследванне – 

качалкай мералі тэмпературу, брылі бараду касой, апрысквалі гарэлкай і давалі паглядзецца замест люстэрка ў засланку. 

Потым пачыналася дзяленне каравая. Замест каравая бралі булку хлеба, куму мылі рукі гарэлкай. Госці падыходзілі да 

маладых і адорвалі іх жартоўнымі  падарункамі, пажаданнямі. 

 

Абрад “Адведкі”  

(Запісаны са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

Адведкі – гэта абрад наведвання парадзіхі, калі нарадзілася дзіцятка.  Жанчыны, без запрашэння ўсе разам ці 

паасобку, у першыя 2-3 дні пасля родаў  ішлі адведаць парадзіху, каб дапамагчы жанчыне і яе сям’і ў дамашніх клопатах. 

Нельга было ісці з пустымі рукамі. Неслі яны з сабою ўсё, што можна было есці жанчыне пасля родаў: кісель, яешню, 

блінчыкі, кашу, сыр, мёд, масла і інш. Мужчынам і незамужнім жанчынам забаранялася хадзіць у адведкі. Забаранялася 

цікавіцца здароўем нованароджанага. 

 

Абрад “Радзіны” 

 (Запісаны са  слоў Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, з аграгарадка Дараганава) 

Абрад праводзіцца з нагоды нараджэння дзіцяці. На радзінах прысутнічалі жанатыя мужчыны і замужнія жанчыны. 

З маладых маглі быць толькі хросныя: матка і бацька.  

У даўнія часы лічылася, што хлопчыка патрэбна пахрысціць да 40 дзён, а дзяўчынку – да 60. У час хрышчэння 

дзіцяці давалі імя, часцей за ўсё аднаго са святых. Радзіны адбываліся ў нядзелю.  
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Перад тым як пайсці ў царкву, бабка-павітуха купала дзіця, затым, трымаючы яго на руках, разам з кумам абыходзіла 

тры разы вакол стала, на якім ляжаў хлеб. Пасля кожнага абходу хлеб цалавалі, а затым кум з кумой неслі дзіця ў царкву. 

Вярнуўшыся з царквы, кум з кумою аддавалі дзіця бацькам. На радзінах дазвалялася прысутнічаць па запрашэнню 

гаспадароў жанатым мужчынам і замужнім жанчынам. У якасці падарункаў жанчыны неслі разнастайныя прадукты 

харчавання, а мужчыны – грошы. Гаспадыня ставіла на стол стравы, што прыгатавала сама і што прынеслі. Колькасць 

страў – няцотная. Гаспадар запрашаў усіх за стол. У самым куту, на ганаровым месцы за сталом сядзела бабка-павітуха і 

кум з кумою. Кум ці кума маглі быць з боку бабкі павітухі, але гэта – не абавязкова. Кум з кумою павінны былі многа 

гаварыць, жартаваць за сталом. Лічылася, што дзіця будзе гаваркое і прыхільнае да людзей. Вялікае значэнне меў абмен 

падарункамі: ручнікамі, палатном, хлебам. Бабка–павітуха ў гаршчку варыла кашу, і бацька хросны павінен яе выкупіць. 

Пры гэтым госці таксама стараліся яе перакупіць. Усё гэта рабілася для таго, каб хросны аддаў болей грошай за гаршчок 

з кашай. Хроснаму даставаўся гаршчок, і ён, жартуючы, разбіваў яго. Госці разбіралі, жартуючы, чарапкі, давалі грошы і 

падарункі. А потым усе са смехам  пераадзяваліся ў цыганоў і цыганак, розных жывёл, рыхтавалі  барану, каляску, сані, 

накрывалі кажухом, садзілі бабку-павітуху і везлі дахаты. Бабка запрашала ўсіх у сваю хату, частавала. Госці маглі зайсці 

потым і да кума з кумой.  

На працягу радзін госці стараліся не звяртаць увагі на дзіця, каб не сурочыць яго. На радзіны ішлі не з пустымі 

рукамі, а з поўнымі кошыкамі яды. Кожная гаспадыня старалася падрыхтаваць што-небудзь лепшае.  

На радзінах абавязкова быў музыкант. Госці пелі, танцавалі, весяліліся. 

 

Хрэсьбінная песня(Спявалася бабцы, калі яе  катаюць на санях ці калясцы) 

(Носьбіт фальклору – Кузьміч Марыя Андрэеўна, аграгарадок Каўгары) 

“Запрагайце, запрагайце, да сем пар сівых валоў” 

Запрагайце, запрагайце да сем пар сівых валоў, 

Да сем пар сівых валоў, 

Ды й павязом, ды й павязом нашу бабку дамоў, 

Нашу бабку дамоў. 

Запрагайце, запрагайце да сіву кабыліцу, 

Да сіву кабыліцу, 

Да й павязом, да й павязом да нашу куміцу, 

Да нашу куміцу. 
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Запрагайце, запрагайце да сівага жарабца,  

Да й павязом, да й павязом да нашага кумца, 

Да нашага кумца. 

Ой, вы столікі мае пазасціланыя, 

Ой, вы госцейкі мае пазазываныя! 

Чаго, госці, сядзіцё, хлеба, солі не ясцё? 

Ці мой хлеб не пухоў, ці мой муж неравён? 

Калі хлеб мой не пухоў, дак я выпалаю, 

Калі муж мой наравісты, дак я вынаўлю. 

Хлеб я выпалаю да й начовачкамі, 

Мужа выкараю ды я словачкамі. 

 

Завяршэнне зямнога шляху.Пахавальны абрад у Дараганаўскім краі 

(з фондаў музея: даследавана  Казловай Тамарай Іванаўнай, настаўніцай  гісторыі  і грамадазнаўства  ДУА 

“Дараганаўская СШ”) 

Жыццё і смерць… Два зусім няроўныя паняцці, якія ідуць заўжды побач. Ідзеш па могілках і на помніках бачыш 

дзве даты: дату нараджэння і дату смерці. А за імі ж цэлае жыццё! Як жылі, вучыліся, кахалі, працавалі, расцілі дзяцей, 

гадавалі ўнукаў – пра гэта магільныя камяні маўчаць.  

Што і як трэба рабіць у адносінах да нябожчыка, як праводзіць пахавальна-памінальны абрад? Як гэта рабілася (і 

часам цяпер робіцца) у нашай мясцовасці? 

Пахаванне – гэта абрад, які звязаны з ушанаваннем памяці нябожчыка і праводзінамі яго ў апошні шлях. Ходзіць 

павер’е, што на працягу трох дзён пасля смерці чалавека яго душа знаходзіцца ў тым доме. Менавіта таму ў гэтыя дні 

людзі стараюцца не гаварыць пра памёршага нічога дрэннага, каб не прагнявіць яго душу. Калі ў чалавека пачынаецца 

перадсмяротная агонія, родныя пасылалі за старымі жанчынамі, якія павінны былі аблягчыць апошнія хвіліны жыцця. 

Калі смерць надыходзіла цяжка, то чалавека пераносілі на падлогу, засцеленую мінулагоднім ураджаем. Паміраючаму 

давалі ў руку свечку. У гэты момант родныя павінны расчыніць усе дзверы ў доме і вароты ў хлявах. Гэта рабілася для 

таго, каб паміраючаму было лягчэй канаць. У гэты час у хаце забаранялася што-небудзь гатаваць, і нават калі выпадкова 

палілася ў печы, то прыходзілася тушыць агонь, а вуголле заліваць вадой. 



53 

 

Аднак як толькі чалавек паміраў, жанчыны тут жа пачыналі грэць ваду, якой яны павінны абмыць нябожчыка. 

Пасля таго, як цела памылі, яго апраналі па-святочнаму і клалі на пасцель галавою да бажніцы. Каля галавы нябожчыка 

ставілі крыж, перад абразом запавальвалі свечку, і ўся сям’я збіралася каля нябожчыка. Хтосьці з родных пачынаў 

галасіць. 

Абавязкова над мёртвымі чыталі малітвы. 

Хавалі нябожчыка на трэці дзень. За гэты час з кожнай хаты павінна хоць адна асоба наведаць пемёршага. На 

працягу ўсяго часу не вымятаюць смецце з хаты і не выкідаюць яго на двор. 

Труну робяць з новых сасновых дошак. Па народным павер’і лічыцца, што труну нельга рабіць у тым доме, дзе 

ёсць сівая карова ці чорны певень; не можа таксама рабіць труну ўдавец ці бяздзетны сем’янін. Усе стружкі, што засталіся 

пасля таго, як труна зроблена, кладуць у труну. Гэта павінны былі рабіць старыя жанчыны. Лічылася, што калі хоць 

некалькі стружак застанецца, то гэта можа выклікаць смерць каго-небудзь з тых, хто жыве ў доме. Зрабіўшы труну, 

работнік нёс яе як мага хутчэй, каб не сустрэцца з кім-небудзь; у выпадку сустрэчы работнік ні з кім не вітаўся, баючыся, 

што ў такім выпадку пашкодзіць сабе ці таму, з кім загаварыў. 

Магілу капаюць у дзень пахавання. Гэта робяць мужчыны не з акружэння радні. Пры капанні магілы там не павінна 

прысутнічаць жонка нябожчыка ці любая іншая жанчына, якая нядаўна страціла мужа ці каго-небудзь з радні. Выкапаўшы 

магілу, мужчыны паведамляюць аб гэтым жанчынам, якія мылі нябожчыка, і тыя павінны гэтай вадой акрапіць магілу або 

ўсю туды выліць. 

На нябожчыка ніколі не апраналі той адзежы, якую ён насіў пры жыцці. Часцей за ўсё яе спальвалі, каб адмоўная 

энергетыка памёршага чалавека не ўздзейнічала на таго, хто захоча апрануць гэтае адзенне. Астатняе адзенне памерлага 

можна было апранаць пасля сарачын, перамыўшы яго ў праточнай вадзе. 

Калі ў нябожчыка не закрываліся вочы ці вусны, тады іх прыкрывалі меднымі пятакамі ці халоднымі вуглямі, якія 

заставаліся ў труне да самага пахавання. Перад тым, як апусціць цела ў магілу, грошы знімаліся. Калі ў нябожчыка 

паяўлялася з носа ці рота сукравіца, то яе павінны былі абцерці толькі родныя, не даючы магчымасці старым знаючым 

жанчынам зрабіць з яе нейкае чарадзейнае рэчыва, якое можа нашкодзіць людзям. 

Труну звычайна ставілі на лаве. Калі цела выносілі з дому, у гэты час жанчыны, якія мылі нябожчыка, павінны былі 

спаліць салому на двары. Пры гэтым глядзелі, куды і ў які бок ідзе дым, і на падставе гэтага гадалі, у якім месцы вёску 

спасцігне смерць. Труну ў нашай мясцовасці на могілкі адносілі аднавяскоўцы на плячах. Пры вынасе труны з хаты 

асцярожна тушылі свечкі, асцерагаючыся скінуць ці зламаць іх. У час вынасу труны з хаты ўслед кідалі зерне, каб 

нябожчык не забраў з сабою дастатак сям’і, а спрыяў у іх жыцці. Вынас нябожчыка суправаджаўся галашэннем. 
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Перад труной абавязкова павінен быць крыж, які нёс старэйшы мужчына, затым неслі крышку ад труны. Калі неслі 

труну праз вёску, то цяжарныя жанчыны і людзі, якія везлі сена або салому, стараліся не сустрэцца з жалобнай працэсіяй. 

Пасля адпявання нябожчыка згодна з царкоўным абрадам родныя і блізкія развітваліся з пакойнікам. Звычайна, каб 

смерць не вярнулася ў вёску, у час галашэння прыгаворвалі. 

Калі паміралі юнакі і дзяўчаты, якія не паспелі ўступіць у шлюб, то іх хавалі ў вясельным адзенні. 

Перад тым, як апусціць труну, родныя кідалі грошы, а кожны з прысутных павінен кінуць тры жменькі пяску. 

Нярэдка ў магілу клалі найбольш любімыя нябожчыкам пры жыцці прадметы. На магіле ставілі часовы крыж, які потым 

замянялі больш даўгавечным або помнікам. Вяртанне з могілак суправаджалася галашэннем. 

Пасля пахавання з могілак сваякі нябожчыка і прысутныя ішлі на памінкі. Абавязкова было спаласнуць рукі. За 

памінальны стол садзіліся наступным чынам: у чырвоны кут ставілі сняданак і чарку для нябожчыка, побач пад абразамі 

садзіўся самы стары мужчына, затым па ўзросце рассаджваліся ўсе астатнія: чым далей ад чырвонага кута, тым маладзей. 

Забаранялася садзіць за стол юнакоў і дзяўчат, якія яшчэ не былі ў шлюбе. Мужчын садзілі з правага боку ад сцяны двара, 

жанчын – злева ад уваходу. Стол засцілалі абрусам на левы бок, хлеба лажылі тры кавалачкі. Памінальны стол пачынаўся 

з малітвы, пасля кожны с прысутных браў па тры лыжкі канона. Пасля таго, як выпівалася трэцяя чарка, падавалася каша. 

Пасля ўсіх страў прысутныя дзякуюць гаспадарам за жалобны стол. Пасля жалобнага стала чытаюцца тыя ж самыя 

малітвы, што і да стала. Свечка тушыцца, але ж стол з рэшткамі страў і прыборам для нябожчыка не прымаецца, а 

застаецца да раніцы згодна з павер’ем, што за гэты стол прыйдуць душы памерлых сваякоў. 

Назаўтра ідуць будзіць нябожчыка на магілу, п’юць тры разы. Усё, што застаецца, сваякі разліваюць па тры лыжкі 

на магілу нябожчыка і суседнія магілы, прыгаворваючы пры гэтым: “Мы на гэтым свеце частуем, а вы нас на тым 

пачастуеце”. Такі ж рытуал хаджэння на магілу бывае ў 9 дзён, 40 дзён і ў год. 

Даволі важнае значэнне ў нашай мясцовасці надаецца прычытанням, ці галашэнням, над нябожчыкам. Лічыцца, 

што пасля плачу нябожчык атрымлівае адпушчэнне грахоў. Калі ў памёршага няма блізкіх родзічаў, то па ім плачуць 

чужыя людзі, якім ён пры жыцці аказваў нейкае дабро. Калі памёр чалавек дарослы, у якога няма ні родных, ні знаёмых, 

па ім плача якая-небудзь старая жанчына. Плач старой больш паважаюць, чым плач маладых жанчын, плач малалетніх 

лічыцца яшчэ больш важным. Галашэнне па нябожчыку адбываецца некалькі разоў: адразу ж калі апрануць і пакладуць у 

труну, калі нябожчыка выносяць з хаты і калі апускаюць у магілу. 

Старыя жанчыны паведалі мне, што ў даўнія часы асаблівым абрадам было пазначана пахаванне неахрышчаных 

дзяцей і самазабойцаў. Калі дзіця нараджаецца нежывым, яго захіналі ў кусок саматканага палатна і хавалі дзе-небудзь у 

кутку агарода ці сада. Пры гэтым на магіле немаўляці распальвалі маленькае вогнішча з асінавага голля, запрашалі бабку-
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знахарку, якая гаварыла нейкія замовы. Калі ж дзіця жыло некалькі гадзін або дзён і памірала без хрышчэння, то яго хавалі 

за агароджаю могілак і замест крыжа ставілі просты камень. Маці ў падобным выпадку павінна была тыдзень пасціцца і 

спавядацца. Што ж датычыцца самазабойцаў, то іх хавалі без абмывання ў той жа самай адзежы, у якой яны пазбавілі сябе 

жыцця. Часам у труну клалі і тую прыладу, якой чалавек пазбавіў чалавека жыцця (нож, вяроўка…). Самазабойцаў 

праводзілі толькі некаторыя родныя. Жонкам і мужам забаранялася прысутнічаць пры апусканні труны ў магілу. Труна 

для самазабойцаў рабілася з асінавага дрэва. Магіла капалася за агароджаю могілак. Закапаўшы магілу, насыпалі на ёй 

вялікі ўзгорак і  навальвалі каменні. 

Памінкі 

Абрад ушанавання памяці памёршага чалавека. Памінкі адбываліся ў доме, дзе памёр чалавек, адразу пасля 

пахавання і ў наступныя пасля смерці дні (3, 9, 40). Пасля адзначалі гадавіну. Затым ішлі памінкі па ўсіх памёршых 

родзічах – дзяды. На першыя памінкі запрашалася ўся радня і ўдзельнікі пахавання, на наступныя – блізкія сваякі. 

Жалобны стол пачынаўся з куцці або канона, якія кожны браў з агульнай міскі па тры лыжкі. На памінках прысутныя 

павінны былі выпіць не менш трох чарак. Асобую чарку, як і талерку, ставілі для нябожчыка, каб душа, пачаставаўшыся, 

у наступным спрыяла тым, хто застаўся пасля яго ў хаце. Акрамя жалобнага стала, які спраўляўся ў доме нябожчыка, 

памінкі праводзіліся і на могілках. У наступны дзень пасля пахавання блізкія ішлі “будзіць” памёршага на яго магілу. 

Налівалі чарку, паверх лажылі лустачку хлеба, усё ставілі ў галаву нябожчыка, затым блізкія паміналі, галасілі. 

 

Сарачыны 

Абрад, які выконваўся на саракавы дзень пасля смерці чалавека, Згодна з павер’ем, у гэты час душа нябожчыка 

наведвала родную хату, таму яе прыбіралі ручнікамі, за акно выстаўлялі хлеб-соль і шклянку з вадою. Блізкія ішлі ў 

царкву, дзе паміналі нябожчыка. Пасля гэтага наведвалі магілу памёршага, наладжвалі ў доме жалобны стол. Асобны 

прыбор ставілі для памёршага. Неабходнасць адзначаць сарачыны тлумачылася тым, што непамянутая душа асуджана на 

пакуты і не будзе спрыяць людзям у іх зямных справах. 

Дзяды 

У нашай мясцовасці на працягу года спраўлялі 5 свят пад назвай “дзяды”: 1) мясаедныя, перад вялікім постам; 2) 

Радаўніца – у аўторак пасля велікоднага тыдня; 3) субота напярэдадні Сёмухі; 4) перад летнім святам Пятра і Паўла; 5) 

увосень, не раней першага лістапада і не пазней дзясятага лістапада. 

Да ўрачыстай памінальнай вячэры спецыяльна рыхтаваліся, абавязкова прыбіралі падвор’е (мужчыны складалі 

прылады працы, парадкавалі дрывотню, падмяталі двор) і хаты (жанчыны мылі сталы і лавы, бялілі, калі ў гэтым была 
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патрэба, сцены). Усе мыліся. Лічылася, што чысціня і парадак будуць уцехай продкам, душы якіх наведаюць гаспадарку, 

і гэта паслужыць зарукай іх ласкі і спагады жывым, паспрыяе ім у жыцці. Напярэдадні Дзядоў гаспадыня ўвесь дзень 

рыхтавала ежу, каб былі адпаведныя стравы, але каб іх лік быў няпарны – не меней пяці страў. Клікалі сваякоў, суседзяў. 

Гаспадар запальваў свечку і гаварыў: “Прыходзьце да нас усе тыя, што займалі сялібу” – і пайменна запрашаў усіх 

памёршых у гэтай хаце, але спачатку апошняга з нябожчыкаў. У хаце адчыняліся дзверы. Перад тым, як адведаць кожнай 

стравы (куцця, кіслая капуста, юшка, посныя стравы), лыжку адкладвалі ў асобную міску і ставілі па падаконнік. 

Раніцою на дзмітроўскія Дзяды рыхтавалі дастаткова стравы. На сняданне гаспадыня клала перад кожным членам 

сям’і аладкі і куццю з маслам. Гаспадар выразна гаварыў: “Дзякуй табе, Божа, Дзядоў дажыліся. А вы, добря людзі, на 

гэтае святца грошы трацьце. Ай, дзяды, усё вам гатова, і піва, і мёд, і квас, ёсць вам і мяса, ёсць каўбасы, толькі ешце, 

будзе вас. Хлеб, гарох і каша – усё багацце вам наша”. Са словамі “Памяні Гасподзь нашых святых дзядоў! Няхай яны са 

святымі спачываюць, а нам хлеба-солі засылаюць”, -- гаспадар на сподачак, пакрыты блінамі, адкладваў усяго, што елася 

за сталом, і гаварыў: “Святыя дзяды! Прыдзіце сюды, гэта для вас!” 

У час застолля родныя ўспаміналі ўсё лепшае ў сваіх кроўных: найбольш значныя выпадкі з іх жыцця, наказы, 

здольнасці. Застолле працягвалася да абеду, перарываючыся зваротамі да дзядоў: “Прыходзьце, дзяды-радзіцелі, і старыя 

і малыя, хто на гэтай сялібе жыў, хлеба-солі араў! Да свайго стала, да свайго прыпечка прыдзіце, хлеба-солі вазьміце. П’ю 

за вас, нашы бацькі сардэчныя, каб ведалі, што нічога не шкадую”. 

На наступны дзень, у нядзелю, гаспадар заклікаў дзядоў на абед: “Святыя радзіцелі! Просім з намі абедаць, каторыя 

ўчора спазніліся або каторыя заблудзіліся. Не гневайцеся на нас, не забывайце ды прыбывайце!” Скрып брамкі, рэзкі шум 

апошніх лістоў на дрэвах успрымаліся як прысутнасць нябачных продкаў. 

                                             

 

 

 

Радаўніца 

    

             Гэта дзень памінання продкаў. У гэты дзень родзічы, па-святочнаму апранутыя, ідуць на могілкі. На магілцы 

апошняга ў родзе нябожчыка рассцілаюць абрус і ставяць усё прынесенае з дома. Лічыцца, што на Радаўніцу продкі нібыта 

маюць магчымасць пабыць побач з жывымі і вельмі чакаюць гэтага дня. Таму не лічыцца заганным на гэтае свята выпіць 

на магіле продкаў чарку-другую. Нават спяваць песні не лічылася грахом. Такое спалучэнне журбы і весялосці мае вельмі 
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старажытныя карані: некалі нашы продкі лічылі, што толькі весялосцю, смехам можна адолець смерць. І якой бы цяжкай 

стратай ні была смерць блізкага чалавека, жыццё працягвалася. Нездарма народная мудрасць гаворыць: “Мёртвым – 

мёртвае, а жывым - жывое”. Існуе прыказка, што на Радаўніцу “да абеда пашуць, на абедзе плачуць, а ўвечары скачуць”. 

Радаўніца – дзень памінання продкаў адзначаецца праз 9 дзён пасля Вялікадня, у аўторак. Бяруць з сабой наступнае: 

фарбаваныя яйкі, мяса, хрэн, рыбу, тоўстыя бліны, гарэлку. На магілцы апошняга ў родзе нябожчыка рассцілалі абрус і 

ставілі вакол магілы. Старэйшы з родзічаў звяртаўся: 

Святыя дзяды, 

Што ад нас адляцелі, 

Хадзіце да нас, 

Будзем есці, што Бог паслаў. 

 

Галашэнні 

У пахавальнай абраднасці вылучаецца некалькі ключавых момантаў, якія канцэнтруюць вакол сябе асноўныя 

рытуальныя моманты: перадсмяротны час і непасрэдна смерць чалавека; падрыхтоўкада пахавання; апошні шлях на 

могілкі і развітанне з нябожчыкам; памінальны стол адразу пасля пахавання; цыкл памінак да года. 

Спецыфічнай рысай беларускага пахавальнага абраду з’яўляецца актыўнае выкарыстанне ў ім аднаго з самых 

незвычайных жанраў вуснай паэзіі – галашэнняў – імправізаваных твораў, у якіх выкарыстоўваліся традыцыйныя 

мастацкія прыёмы для аплаквання памерлых. Паэзія плачу, паэзія жальбы, паэзія душэўнага паратунку, бадай што, самая 

загадкавая, самая таямнічая і складаная ў плане псіхалагічнага ўспрымання. 

 Хаўтурныя галашэнні і пэўныя абрадавыя дзеянні адлюстроўвалі бязмежнае гора ў сувязі са смерцю блізкіх або 

родных людзей. 

З галашэннямі выносяць труну з нябожчыкам, галосяць і ў той час, калі вязуць яе на могілкі, калі развітваюцца перад 

тым як апусціць труну ў магілу. 

Структура галашэнняў разнастайная, але ў большасці твораў можна вылучыць і найбольш тыповыя часткі: зварот 

да нябожчыка, эпічнае апавяданне аб яго жыцці, цяжкасцях сям’і, выказванне надзеі на сустрэчу, развітанне. 

 

Сямейныя традыцыі 

(Запісала Полазс Раіса, вучаніца 10 класа  традыцыі сям’і сваёй бабулі Біруля Ларысы Дзмітрыеўны) 
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Новы год – адно з самых любімых свят кожнай сям’і. І наша сям’я не выключэнне. Сустракаем Новы  год усёй сям’ёй 

з абавязковымі падарункамі. 

Існаваў шэраг забарон, звязаных з дабрабытам сям’і і ў цэлым усіх асобных яе членаў. Напрыклад, на Новы год 

нельга было спаць, інакш будзеш спаць цэлы год. Нельга нічога нікому пазычаць – увесь год у доме будзе недахоп, нельга 

злавацца і біцца – будзеш злосным і будзеш біцца цэлы год. Мы гатавалі багатую вячэру, каб сустракаць Новы год у 

поўным дастатку, каб на працягу ўсяго наступнага года была багатая ежа ў доме.  

Свята Дзяды – гэта свята ўшанавання памяці ўсіх памерлых. Нябожчыкі, па ўяўленню продкаў, не адыходзілі ў 

нябыт, а пераходзілі ў іншы стан існавання, адкуль маглі ўплываць на жыццё кроўных родзічаў. Наша сям’я з асобым 

пачуццём адносіцца да гэтага свята. Найбольш пашыранымі праваслаўнымі святамі ў гонар усіх памерлых з’яўляюцца 

памінальныя дні – гэта субота перад Вялікімі пастамі, аўторак на другім тыдні пасля Вялікадня, Траўная субота і 

Дзмітраўскія дзяды.  

Дзяды – вялікае сямейнае свята, як расказала мая бабуля, да яго рыхтавалася ўся сям’я. Хто быў у ад’ездзе, спяшаўся 

да вечара вярнуцца дадому. Напярэдадні Змітраўкі мылася падлога, бяліліся сцены, шараваліся лавы, стол засцілаўся 

чыстым абрусам. Патрэбна было ўсюды навесці парадак, вымесці смецце з двара, прыбраць у хаце, асабліва старанна 

чысціць кут і запечак, прыгатаваць шматлікія стравы, памыцца ў лазні. Казалі: “Трэба грэшнае цела абмыць, а потым і 

Дзяды адбыць”. Раніцай на Дзяды ўставалі рана, чыста мыліся, апраналіся ў святочнае адзенне, запальвалі свечкі і маліліся. 

Напярэдадні Дзядоў гаспадыня ўвесь час рыхтавала ежу, каб былі адпаведныя стравы, але каб лік быў няпарны – не меней 

пяці страў. Абавязковымі лічыліся: куцця, бліны, грыбы, рыба, мяса. Вячэра пачыналася з малітвы, за стол садзіліся ціха 

і нікога не запрашалі. Адчыняліся дзверы, і пайменна запрашалі ўсіх памерлых у гэтай хаце. Гаспадар, перахрысціўшыся, 

гукаў дзядоў са словамі: “Памяні, Божухна, нашых святых дзядоў! Няхай яны са святымі спачываюць, а нам хлеба-солі 

засылаюць!” На сподачак, пакрыты блінамі, гаспадар адкладваў крышку пададзенай стравы (традыцыйна іх павінна быць 

згодна з магічным лікам – сем), ставіў на падаконнік і прымаўляў: “Святыя дзяды! Прыдзіце сюды – гэта для вас!” Усе 

члены сям’і паўтаралі гэтыя словы за гаспадаром. На стале таксама стаяла асобная міска, клаліся лыжка і відэлец, 

налівалася чарка для памерлых. У міску клалі па лыжцы кожнай стравы. Існаваў парадак падавання страў на стол: куцця, 

поліўка, малако, клёцкі, яечня, каша, бліны, мяса. Кожны з членаў сям’і павінен быў пакаштаваць усе стравы, інакш продкі 

будуць злаваць і наробяць шкоды. Калі чуліся нейкі шорах, гук ці прыляталі матылькі, то лічылі, што гэта душы памерлых 

прыйшлі ў хату. 

Адзіным прадметам працяглай застольнай гутаркі з’яўляліся, зразумела, успаміны пра дзядоў. Успаміналі толькі 

добрае. Пасля  куцці гаспадар хаты браў вялікі драўляны кубак, напаўняў вадой, клаў наверх дзедаўскі кавалак хлеба або 
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спецыяльна спечаны хлябец, пакрываў ручніком, адчыняў браму і выпраўляў  усіх нябожчыкаў – выліваў кубак у бок 

могілак са словамі: “Святыя Дзяды, елі і пілі, ідзіце з Богам да наступных Дзядоў!” Стол заставаўся непрыбраным, рэшткі 

страў назаўтра аддавалі жывёлам і птушкам.  

Гэтыя традыцыі захавала наша сям’я. Так робяць і зараз мае бабуля і дзядуля. 

 

Вясельны абрад 

Мая бабуля мне паведаміла, што сярод свят, якія ладзілі нашы продкі, найбольш насычаным абрадам было вяселле. 

Вяселле – гэта сямейнае свята, у якое ўваходзіла шмат рытуалаў. У гэтае свята ўключалася амаль уся вёска. 

Калі юнаку спаўнялася 18-20 гадоў, яго бацькі пачыналі шукаць працавітую і багатую дзяўчыну, якая магла стаць 

нявесткай. Спрабавалі дазнацца, ці кахае яна яго. Перад тым, як ісці ў сваты, звычайна маці жаніха (або хросная маці) ішла 

ў аўторак або чацвер у хату да дзяўчыны, садзілася на лаву пад ручнік, што азначала мэту прыходу. Толькі потым 

адбывалася сватанне. У сваты ішлі да дзяўчыны ўдвух-утрох: хросны бацька, бацька жаніха, калі ёсць, то старэйшы брат. 

Сам жаніх мог і не прысутнічаць. 

Каб ніхто не сурочыў, у сваты ішлі на месячнай поўні, каб было поўнае шчасце, і выдавалі сябе за купцоў, пыталі, 

ці ёсць што прадаць, калі давалі гаспадары дабро, то старэйшы сват уручаў  невялікі пачастунак. Калі ўсё было абгаворана, 

то клікалі дзяўчыну і пыталі ў яе згоды. Спачатку яна маўчала і чырванела, а потым гаварыла: “Калі маўчу, значыць хачу”. 

Потым бацькі засватанай дзяўчыны ішлі да жаніха, паглядзець, як ён жыве, ці багаты жаніх. 

Праз два тыдні адбываліся заручыны, у хату да маладой прыязджаў сват, жаніх і яго бацькі, везлі з сабой хлеб, сыр 

і мёд. Аб прыездзе сватоў у вёску ўведамлялі бразготкі, якія вешалі каню на шыю. Сваты садзіліся на пасланых на лаве 

ручніках, маладым злучалі рукі, адбываўся абмен пярсцёнкамі. Перад вяселлем была зборная субота, заручаная дзяўчына 

збірала сваіх сябровак. Дзяўчаты садзіліся вакол стала, са стужак, каляровай паперы, а часам і з жывых кветак вілі вянок, 

пры гэтым спявалі журботныя песні. 

Звіўшы вянок, яго прымяралі на маладую, а тая ў вянку кланялася і цалавалася з бацькамі, сяброўкамі. Пасля гэтага 

кожная дзяўчына прымярала той вянок, а ўсе разам ссоўвалі з месца стол, ламалі іголкі, выкідалі за дзверы абрус, якім 

быў пакрыты стол, тым самым выказвалі магічнае жаданне хутчэй выйсці замуж. 

Перад вяселлем у суботу пяклі каравай. Яго пяклі запрошаныя жанчыны. Кожнае дзеянне з караваем суправаджалася 

песнямі. Караваем і песнямі пачыналі і канчалі вяселле. Бабуля мне сказала, што гэты абрад бытуе і цяпер. 
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        А яшчэ яна сказала, што вяселлі былі некалькі відаў: звычайнае, прымоўнае (калі малады ішоў у прымы), удавецкае, 

сіроцкае (калі адзін з маладых быў сірата). І адпаведна кожнаму віду вяселля выконваліся пэўныя абрады і песні. Так, 

удава не мела права адзець вянок. Прымоўнае вяселле звычайна гулялі толькі ў хаце маладой. 

На вяселлі выконваліся такія абрады, як расплятанне касы, блаславенне, выкуп маладой, абмен караваямі, абход 

маладых з іконай вакол стала. Усе прысутныя госці і родзічы бласлаўлялі маладую сесці “на посад“ – на дзяжу. 

У вяселлі ўдзельнічалі дзве дружыны: нявесты і жаніха. У дружыне маладога – старшы сват, дружкі, свашкі і іншая 

моладзь, а ў дружыне маладой – браты, дружкі. Кожнаму з іх давалі штучную кветку. Халастым яе прычэплівалі злева, а 

жанатым – справа. Сватоў перавязвалі ручнікамі. У наш час гэта ўсё страцілася, засталіся толькі сваты і шаферы. 

Выпраўляючы маладога да маладой, бласлаўлялі, дзяўчаты спявалі жаніху песні. Дружына маладога ехала на 

павозках, звінелі бразготкі. Мужчыны затрымлівалі гэты абоз, патрабуючы выкуп або пропуск. Маладых абсыпалі 

збожжам і хмелем, садзілі за стол. На вяселлі кожнае абрадавае дзеянне суправаджалася песнямі. Спявалі песні маладым, 

іх бацькам, сватам, дружкам. У любы час вяселля маглі “ўкрасці маладую“, жаніх павінен быў знайсці яе і выкупіць. 

Самым адказным на вясельным застоллі быў дзялёж каравая нявесты. Дзяліў каравай старэйшы сват. Першы кавалак 

з сярэдзіны ён даваў маладым. Калі дзялілі каравай, маладых адорвалі падарункамі. Апрача матэрыальных, гаварылі 

дасціпныя жарты, напрыклад: ”Дару пятак медзі, каб былі дзеці, як мядзведзі“, ”Дару две цыбулі, каб не паказвалі адзін 

аднаму дулі”. Потым маладая развітвалася з бацькамі, сяброўкамі, суседзямі, цалуючы кожнага, і ехала да свайго ўжо 

мужа, жаніха. 

Заходзячы ў хату, маладая сыпала жыта і цукеркі ва ўсе куткі, у хлеў несла кавалачак сыру, каб усюды вялося дабро. 

Жанчына ад маладой вешала на абразы ручнікі, засцілала сталы абрусамі. 

Вяселле магло працягвацца цэлы тыдзень. Хоць гулялі некалькі дзён, рэдка хто напіваўся, бо пілі ў асноўным квас, 

піва, мядуху. 

У наступную нядзелю пасля вяселля маладыя з блізкай раднёй маладога ехалі ў госці да бацькоў нявесты. Яе бацькі 

частавалі гасцей пірагамі. Вось што пра гэты абрад паведаміла мая бабуля, Біруля Ларыса Дзмітрыеўна, удзельніца 

народнага ансамбля “Вяселле”. Усе традыцыі і абрады нясе яна ў душы і сэрцы.  

Абрад “Купалле” 
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 Купалле – гэта свята Сонца, росту жыцця, сіл прыроды, якая дасягае ў гэтым часе найвышэйшага развіцця. Гэта 

самае насычанае абрадамі старажытнае свята. Адзначаецца ў ноч з 6 на 7 ліпеня (па старому стылю ў ноч з 23 на 24 

чэрвеня). У купальскім абрадзе вялікае месца займае сімволіка дзвюх стыхій – Агню і 

Вады.  

Купальскае вогнішча – у цэнтры ўсяго свята. У 

купальскім агні нашы продкі бачылі ачышчальны і ахоўны 

пачатак. Вакол купальскага агню моладзь вадзіла карагод. 

Скакалі праз вогнішча закаханымі парамі. І калі іх рукі не 

разыходзіліся, то гэта добрая прыкмета і вяселле іх у гэтым 

жа годзе павінна было адбыцца. Увесь час ля вогнішча не 

змаўкалі песні. Пасля моладзь ішла да рэчкі, дзяўчаты 

пускалі вянкі на ваду.  

А яшчэ людзі верылі, што ў гэту ноч зацвітае кветка 

папараці, якае дае чалавеку, хто яе знойдзе, шчасце і сілу.                     

Здабыць кветку шчасця вельмі цяжка. У самую 

поўнач, калі яна павінна раскрыцца, таму, хто шукае кветку, здаюцца розныя страшыдлы. Той, хто сарваў кветку, павінен 

ісці, не аглядаючыся, дамоў і не звяртаць увагі на пагрозы ведзьмакоў. 

Верылі, што ў купальскую ноч вельмі многа ўсялякай нечысці, асабліва ведзьмакоў. Асцерагаліся, што ведзьма можа 

адабраць у кароў малако, таму гаспадары абсыпалі хлеў макам, на парог клалі крапіву-жыгучку, а на вароты хлявоў вешалі 

калючы дзядоўнік. Коней не выводзілі на начлег. 

Лічылася, што лекавыя травы, сабраныя ў ноч на Купалле, маюць цудадзейную сілу. Сабраныя гэтаю парою травы 

мелі пэўную лекавую моц. Прайшло з таго часу шмат стагодзяў, але купальскае свята жыве. Няхай Купалле служыць нам 

вечнай памяткай, што сонейка заўсёды перасільвае цемру ночы, і ў гэтым мы будзем чэрпаць веру. А ўсе светлае, добрае 

пераможа зло. 

 

Касьба, зажынкі, дажынкі 
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Купалле Вельмі цікава з удзелам народнага ансамбля “Вяселля” праходзілі 

абрады касьбы і жніва ў вёсцы Каўгары Асіповіцкага раёна Магілеўскай 

вобласці. У канцы чэрвеня пачынаецца ў сялян  руплівая пара. Ад Пятра на лугах 

ляжалі зялёныя пракосы. А касьба абавязкова павінна была закончыцца да свята 

Ільі. У народзе так казалі: ”Прыйдзе Ілья – наробіць гнілля“. Пагодныя дні – 

неабходная ўмова для касьбы. 

Касцы косяць, Бога просяць: 

- Ой, Божа, дай пагоданьку  

Ды на нашу работаньку .  

А жніво на Беларусі было яшчэ больш 

важнай 

падзеяй. Гэта пацвярджаюць спецыяльныя 

абрады: пакрыванне поля, зажынкі і 

дажынкі. Кожны селянін імкнуўся як 

мага хутчэй пажаць ураджай, каб не 

пераспела жыта. Жалі жыта звычайна 

жанчыны і дзяўчаты. 

          Раніцай, да ўсходу сонца, ішла на поле 

маладзіца і яшчэ некалькі дзяўчат, 

нажынала невялікі кавалак жыта і, абвіўшы яго ручніком, падкідала, 

прыгаворваючы: 

Пакрыла ніўку на добрую спажыўку: 

Пагадзі, Божа, наша збожжа!  

Потым маладзіца і дзяўчаты ішлі дамоў ці да гаспадара, чыё поле прыкрывалі.  Калі ўваходзілі ў хату, спявалі, 

аддавалі снапок гаспадыні. Тая адорвала іх грашыма, затым падыходзіла з паклонам да гаспадара. Гаспадар частаваў жнеек  

і запрашваў на зажынкі – так і заканчвалася пакрыванне поля. 

Праз два дні рабілі зажынкі. Вечарам, на захадзе сонца, гаспадары разам з сяброўкамі, спяваючы, ішлі на поле. 

Гаспадыня давала ім з сабой печанае, сыр і гарэлку. На полі дзяўчаты зразалі па каласку, звязвалі невялікі снапок-

гаспадарок, акраплялі яго і, спяваючы, ішлі дамоў. Зайшоўшы ў хату, адна з іх з паклонам падавала снапок-гаспадарок 
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бацьку ці гаспадару. Той падкідаў снапок, ставіў яго на покуці пад абразы. Пад снапок клаў чатыры медныя манеты і 

кланяўся, затым гаспадары частавалі дзяўчат і запрашалі іх на дажынкі. Увесь абрад зажынак суправаджаўся песнямі.  

Вельмі цікава праходзяць у нашых мясцінах і дажынкі. З даўніх часоў нашы продкі адзначаюць свята завяршэння 

жніва, калі ўжо завершана ўборка збожжа, дажаты апошні колас на полі. 

Святкаванне дажынак – гэта выказванне асаблівай пашаны да хлеба і 

зямлі. Да нязжатай паласы жыта пад напеўную жніўную песню з сярпамі 

на плячах ішлі жнеі. Падышоўшы да нязжатай паласы, гаварылі:  

“Сёння ў нас дажыначкі, шчаслівыя хвіліначкі.  

Жыта дажыналі, Бога ўслаўлялі”. 

Пасля жнеі пачыналі дажынаць апошнюю паласу жыта. Пакуль 

жнеі жалі, адна са жней апавядала, што апошні, дажыначны, сноп 

жнецца моўчкі, каб не хваляваць духаў палёў, якія перасяляліся ў яго. 

Потым яна падыходзіла па чарзе да кожнай жнеі, якія давалі ёй па 

некалькі каласкоў. З гэтых каласкоў рабілі агульны дажыначны сноп. 

Сабраўшы дажыначны сноп, жняя працягвае аповед, а жнеі ставяць са 

зжатых снапоў бабку. 

Вось і жыта пажалі, каласкі пазбіралі, 

І прыйшло на нашу нівачку  

Свята добрае – дажыначкі. 

Паставіўшы бабку, жнеі вадзілі карагод і спявалі жніўную песню. Старэйшая жняя казала: “Вось і завершана жніво, 

дажаты апошні жытнёвы загон. А з гэтых, нязжатых, каласкоў завіваць бараду будзем”. Старэйшая жняя завівала 

жытнёвую “бараду” – падвязвала каласкі чырвонай стужкай, перагінала іх, нізка нахіляла да зямлі, клала пад каласы хлеб 

і соль. Усе свае дзеянні жняя суправджала словамі: ”Дзякуй, Божа, жыта дажалі, бараду прыбралі”. Жнеі ўсе “бараду” 

прыкопвалі ў зямлю, каб быў ураджай у наступным годзе, і казалі: ”Зарадзі, жыта, на новае лета каласістае і зерне 

ядраністае”. Пасля жнеі, прылёгшы да зямлі, прасілі ў ніўкі: “Ніўка, ніўка, аддай нашу сілку. Дай, Божа, другое лета 

даждаці, гусцейшае, каранейшае жыта жаці”. Потым з апошніх жытнёвых каласкоў рабілі вянок, упляталі ў яго каласкі з 

барады і надзявалі на самую маладзейшую жнейку. А яшчэ каласкі з “барады” клалі ў апошні сноп, які ўрачыста ўручалі 

гаспадару. Старэйшая жняя, паклаўшы некалькі каласкоў у апошні сноп, перадавала маладой жняі. Усе жнеі накіроўваліся 

да гаспадара, падыходзілі да дома, спяваючы песні. Гаспадар і гаспадыня сустракалі жней з хлебам і соллю. Жнеі з імі 
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віталіся, гаспадары кланяліся. Жнеі таксама кланяліся, перадавалі дажыначны сноп гаспадару са словамі: “Прымі сёння, 

наш гаспадар, апошні дажыначны сноп. Дай Бог за год прыждаці, зноў вясёлым жыта жаці. Будзь здароў, гаспадар!” А 

яшчэ казалі: “Гаспадару – снапок, а нам грошы ў гаршчок”. Гаспадар даставаў грошы і клаў у гаршчок, жняя аддавала яму 

дажыначны сноп, потым здымала з сябе жытнёвы вянок і звярталася да гаспадыні: “А табе, гаспадынька, вянок з шырокага 

поля, з ядронага жыта. На багацце, на здароўе, на радасць”. Жняя надзявала яго гаспадыньцы на галаву, гаспадыня 

прымала вянок з паклонам і гаварыла: ”Прыміце і вы ад нас хлеб-соль з новага ўраджаю. Хлеб з новай мукі – святы хлеб”. 

Гаспадыня падыходзіла з хлебам на ручніку да жней, усе частаваліся хлебам, астаткі хлеба гаспадыня заварочвала ў 

ручнік. 

Жнеі дзякавалі гаспадару: “Слаўся, гаспадару! Слаўся!” і вадзілі вакол гаспадара карагод, спявалі абрадавую песню. 

Потым гаспадар дзякаваў жнеям за працу і казаў, што пажалі ўсё жыта, ураджай сабраны, а гэта азначае, што самы 

час пачаць сапраўднае вяселле, запрашаў у хату: “Будзем гуляць, танцаваць, дажыначкі святкаваць”. Усе ішлі ў хату. 

Гаспадар з гаспадыняй падыходзілі да святога абраза. Гаспадыня клала хлеб пад абразы, а гаспадар ставіў сноп каля абраза 

і казаў: ”Стаўлю дажыначны сноп на покуце, хай стаіць да вясны да засевак”. І пачыналася святкаванне дажынак. На 

дажынкі пяклі бліны і да іх падавалі масла і мёд. Варылі вельмі густую кашу, каб і пасевы на другое лета былі такія ж 

густыя. На гэтым свята заканчвалася. 

 

 

 Каляды 

Мая бабуля лічыць,  што Каляды – сямейнае свята. Яны пачыналіся з 

Вялікай Куцці. Рытуальная ежа напярэдадні Каляд вызначалася прастатой у 

падборы страў. Аснову складалі такія стравы, як квас з грыбамі, бліны з макам і 

галоўнае – куцця з мёдам ці льняным алеем. Куцця – гэта ячменная ці пшанічная 

каша. Яе варылі да захаду сонца і ставілі на сена на покуці і накрывалі хлебам. 

Як толькі пачынала змяркацца і зоркі з’яўляліся на небе, на стол пад абрус 

падкладвалі сена. Вячэра суправаджалася серыяй абрадаў магічнага характару, 

напрыклад, падсохлы верх куцці здымалі і аддавалі курам, каб добра неслі яйкі. 

Гаспадыня зазывала мароза на куццю, каб не марозіў расаду, агуркі, гарбузы, 

моркву, буракі. На куццю варажылі. Пра будучы ўраджай ільну варажылі так: 

выцягвалі з-пад абруса некалькі сянінак. Калі выцягваліся доўгія, лён будзе 
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высокі, калі кароткія – не ўродзіцца. На куццю лічылі: калі каша атрымлівалася разварыстая – будзе багаты ўраджай 

ячменю. Калі ноччу на небе было шмат зорак, летам чакалі шмат грыбоў, калі снег – 

будуць добра раіцца пчолы. 

Галоўнае месца ў святочным абрадзе займаў абрад калядавання. Як толькі 

надыходзіў вечар, калядоўшчыкі адпраўляліся хадзіць па вёсцы з віншаваннямі. 

Калядоўшчыкі спявалі калядкі, яны насілі з сабой 

зорку і абавязкова вадзілі з сабой казу – 

пераапранутых у звяроў людзей. Падышоўшы да 

хаты, старэйшы стукаў у акно і пытаў у гаспадара 

дазволу павіншаваць яго са святам. Калі дазвол 

быў атрыманы, спевакі, стоячы на двары ці па 

запрашэнні гаспадара зайшоўшы ў хату, выконвалі 

свае віншавальныя песні. Спачатку спявалі 

гаспадару і гаспадыні, затым усім астатнім членам 

сям’і. Самае цікавае, калі спявалі песню пра казу, 

каза хадзіла, кланялася ўсім членам сям’і, а затым падала на падлогу. А 

гаспадыня пытала: ”А чаго ж гэта каза ўпала?” Калядоўшчыкі ёй адказвалі: ”Упала – трэба даць ёй кавалак сала”. 

Калядоўшчыкі паказвалі цэлае прадстаўленне каля кожнай хаты, атрымліваючы за гэта падарункі і дробныя грошы. 

Гаспадары не скупіліся, адорвалі грашыма, пірагамі, хатняй каўбасой. Сабраўшы калядныя дары, калядоўшчыкі спраўлялі 

вечарынкі са святочнымі застоллямі.  

 

Гуканне вясны. Масленіца 

Гуканне вясны – старажытнае свята развітання з зімой, сустрэча вясны. Ад вясны залежаў будучы ўраджай, таму і 

хацелі дагадзіць вясне – урачыста яе клікалі. Гэта вельмі прыгожы абрад. Выконвалі гэты абрад дзяўчаты. Выбіралі 

ўзгоркі, з якіх ужо сышоў снег. Слалі салому, садзіліся на яе кругам, потым, пачынаючы з паўдня і ўвесь вечар, спявалі 

вяснянкі і заклікалі: ”Вясна, прыйдзі на зямлю і прынясі з сабою цёплыя дзянёчкі”. 
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Песні-вяснянкі адрозніваюцца ад усіх песен своеасаблівым 

прыпевам. Гэта перагукванне: ”Гу-у-у”. Адсюль і назва вясновага 

свята – гуканне. Пачатак вясны вызначаўся не надыходам пэўнага 

дня, а з’яўленнем веснавых прыкмет. Самая радасная падзея 

вясны – прылёт птушак. Нездарма на Саракі, паводле народнага 

павер’я, калі з поўдня вяртаецца сорак выраяў, выпякалі для 

дзетак з цеста “жаваранкаў”. 

Вясна – гэта пара кахання, і таму гуканне вясны перш за ўсё 

– свята моладзі. Дзяўчаты і хлопцы гушкаліся на арэлях, гулялі ў 

гульні, вадзілі карагоды. Карагод – сімвал сонца, абярэг, магічны 

знак, таму казалі: ”Дзе карагод ходзіць, там жыта родзіць”. 

Карагоды суправаджаліся песнямі. 

Найцікавейшы абрад – Масленіца. Паказаўшы гэты абрад, 

народны ансамбль ”Вяселле” ў Асіповіцкім раёне заняў першае месца, абрад здымала і паказвала  беларускае тэлебачанне, 

каб пабачыла ўся Беларусь. Я хачу яго апісаць дасканальна, як ансамбль”Вяселле” яго паказаў. Мая бабуля, Біруля Ларыса 

Дзмітрыеўна, выконвала ў гэтым абрадзе галоўную ролю – цешчы. 

 

Цешчыны вячоркі 

Цешчыны вячоркі – гэты  абрад пастаянна  дэманструе 

калектыў анамбля “Вяселле”, і галоўную ролю выконвае ў ім мая 

бабуля. З раніцы ў гэты дзень гаспадыня рыхтуецца да гэтага 

свята. Хату прыбірае вышыванкамі, посцілкамі, ставіць 

пасярэдзіне вялікі стол і накрывае  яго масленічнымі стравамі, 

прыпявае:  

“Жавароначкі, прыляціце! 

Вясну красную прынясіце! 

Бо зімачка надаела, 

Многа хлебушка пераела”. 
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І тут чуе стук у дзверы. Цешча гаворыць: “Ай, гэта ж любы зяць мой вядзе ўсю радзіну да мяне ў госці, на цешчыны 

вячоркі”. 

Заходзяць усе гуртам, зяць кажа: “Благаславі, маці, вясну заклікаці”. 

Цешча: ”Прашу, прашу, шаноўныя госці, заходзьце, калі ласка!” 

Спяваюць песню “Благаславі, маці, вясну сустракаці”. 

Цешча: “Добры дзень вам, любыя. Дзякую, што на свята прыйшлі да мяне ў госці. А табе, мой даражэнькі зяцёк, глянь, 

які падарунак падрыхтавала. Вось толькі ты сам яго адтуль дастань”. (А падарунак – гэта чобаты, якія цешча с цесцем 

павесілі на рогалі, высока). Спяваюць песню “Чобаты, чобаты вы мае”. 

Зяць: “Вось яны, чобаты, ужо мае”, і запрашае любую цешчу на танец, таксама запрашае ўсіх гасцей. Танцуюць усе польку. 

Зяць: “Добра пагрэліся? Можна і бліноў пакаштаваць”. 

Цешча: “Ладненька пачалося свята ў нашай хаце. Праходзьце, госцейкі, да стала, я ўжо стравы прыгатавала. Усё, што 

паложана на Масленіцу: сыру, масла, а галоўная страва – гэта ж, вядома, бліны. Адно вам скажу: знаю такое павер’е, што 

медавуху на Масленіцу не п’юць. Кажуць: хто медавуху вып’е на Масленіцу, той першы пойдзе да сваіх продкаў”. 

Зяць: “Прыйдзецца грэцца песнямі ды танцамі” . 

Спяваюць песню ”Як у цешчы да абеда сабіралася бяседа,ой,  люлі-палюлі, ой, люлі сабіралася бяседа”. 

Зяць: “Кажаш, маці, зіму не спявалі, вясну дажыдалі. Дык што ж вы цэлую зіму рабілі?” 

Цешча: “А вось, мой любы зяцёк, падзівіся, якая наша радзіна. Працавітая, рукадзельная. Вось якія ў нас жанчыны: і 

ткачыхі і прахі, і вязальшчыцы, і вышывальніцы”. 

Цешча паказвае пад песню “Прала б я кудзелечку”. 

Потым кажа ўдзельніца: “А скажыце, людзі добрыя, якая няўдалая ў гэтым годзе зіма, і сама лютуе, і вяснянку к нам не 

пускае”. 

Другая ўдзельніца: “Кажуць, каб мароз адлёг, зіму прагнаць, трэба 40 налічыць лысых мужыкоў”.  

Удзельніца: “А Божухна! Дзе ж іх лысых 40 узяць, лічыць?” 

Другая ўдзельніца: “Лепей мы затанцуем лысага”, танцуюць танец ”Лысы”.  

Потым пачынаюцца размовы за сталом: “Казалі, цяпер будзем забаўляцца ды блінамі частавацца. А пад смачныя аладкі 

загадаем мы загадкі”. 

Пачынаюць загадваць загадкі. 

1-ая загадка: ”Без рук малюе, без зубоў кусае” (мароз). 

2-ая загадка: “Як паставіць чатырох салдат у адным боце?” (Зняць у кожнага па аднаму боту). 
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3-ая загадка: “Дзве дачкі, дзве мацеры і бабулька з унучкай. Колькі ўсіх?”  

(тры: бабка, маці, унучка). 

Удзельніца кажа: “Мы сягоння вас віталі, Масленіцу сустракалі. На вячорках у цешчы зіму праганялі”. 

Потым водзяць карагод пад песню “Мы Масленіцу дажыдалі”.  

Цешча: “Ну што, любы мой зяцёк, ці смачныя бліны ў цешчы?” 

Зяць: “Смачныя, цешчанька, вельмі, наеўся, аж жывот трашчыць”. 

Цешча: “А скажы мне ўсю праўду, хто на свеце ўсіх мілей: ці цешча, ці цесць, ці жонка маладая, ці матушка родная?” 

Зяць: “Цешча мілая – для прывета, жонка любая – для савета, а матусенька – мілей за ўсіх на свеце”. 

Цешча: “Вось і адбыліся ў мяне цешчыны вячоркі, а ў пятніцу чакай, любы зяць, да сябе цешчу са сваей радзінай на 

вячоркі”. 

Зяць: “Дзякуй, цешчанька, дзякуй, буду рыхтавацца, а на адыход мы яшчэ спяем нашу радзінную, любімую песню “Ой 

там, на гары”. 

Удзельніца: “Ну, усё, даражэнькія, бывайце. Трэба нам далей ісці людзям песні пець. У народзе кажуць: 

“Хто людзей весяліць, за таго ўвесь свет стаіць”. 

Каб вы здаровыя былі, каб вы багата ўсе жылі! 

Каб свае вы песні зналі, звычаяў не забывалі! 

Каб нашы звычаі і песні заўжды былі ў нас у чэсці! 

 

Забытыя абрады Дараганаўскага краю 

(З матэрыялаў Дараганаўскага школьнага комплексана - краязнаўчага музея) 

Доўгі час Зінаіда Рыгораўна Верашчака, першы дырэктар нашага музея, працавала ў Краях і захаплялася народным 

гумарам жыхароў гэтай вёскі, шчырасцю і хлебасольнасцю. Яна казала: “Краі – гэта вёска са сваім дзіўным і цікавым 

мінулым, ахінутая легендамі, напоўненая традыцыямі і звычаямі”. Вось  толькі некаторыя прымаўкі, якія бытавалі ў Краях 

раней і бытуюць зараз:“У травень будзе мужык управен”, “Сухі марац, мокры май – будзе жыта, як гай“, “Як ідзе дождж у 

сакаўцы, то жыта будзе ў раўцы”, “У пастушкі -няма служкі”,”На яду мастак, а на работу так-сяк,”“Ніхто не ведае ,як сірата 

абедае”,”Гаспадарку весці – не барадою трэсці”,”Прысядзь- госцем будзеш”,”У сваім краі, як у раі”,”Сказаў,  як цвік у сэрца 

ўбіў”, “Каб свінні рогі - аралі б дарогі”,”У снежні адкрытае вуха-лета горача і суха”. 

На жаль, многія звычаі, што бытавалі ў Краях, сёння забыты. Так, напрыклад, напярэданні аднаго з дванаццаці 

галоўных хрысціянскіх свят – Богаяўленне Хрыстова – пасля з’яўлення на небе першай зоркі можна  было ўбачыць мноства 
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агнёў за вёскай на выгане. Тут збіраліся ўсе члены кожнай сям’і, каб пакаяцца ў грахах, што здзейснілі на працягу года. 

Стары  бярозовы венік-дзяркач разбіралі, а дубцы з яго выстаўлялі па форме кола. Той з  членаў сям’і, хто на працягу года 

калоў лучыну або дровы на рэлігійнае свята  або ў нядзелю, шыў, ткаў, праў дапазна, клаў у сімвалічнае кола рэч свайго 

граху: трэску, палена, пражу, ніткі, сукно. Такое  вогнішча  падпальвалі, і кожны, чытаючы малітву, спадзяваўся на міласць 

Божую . 

У наваколлі бытуе разважанне, што Краі – гэта вёска трыццаці трох халасцякоў. І гэта сапраўды так. З дваццаці трох 

пастаянных жыхароў, што пражываюць у вёсцы сёння, пяць бабылёў (мужчына, які ніколі не меў сям’і), а ў 60-я гады іх 

было больш за сорак. У сем’ях нараджаліся ў асноўным хлапчукі, нараджэнне дзяўчынкі было вялікай радасцю не толькі 

для родных, але і ўсіх  вяскоўцаў. Хлопцы раслі высокімі, мужнымі, фізічна моцнымі, добра валодалі  працоўнымі навыкамі 

і здольнасцямі. 

Дзевяць сыноў выгадавалі Марыя і Фёдар Кірдуны, пяцёра з іх засталіся жыць на малой радзіме і таксама мелі вялікія 

сем’і. Чатыром сынам далі пуцёўку ў жыццё Аўдзейчыкі Фёдар і Алёна. Чатыры сыны Кірдуноў Дзмітрыя Клімавіча і 

Марыі Якаўлеўны з шасці жылі і жывуць у Краях.  

З асобай павагай крайчукі ставяцца да ўшанавання памяці ўсіх памерлых  не толькі на Змітраўскія дзяды. У першы 

пасхальны дзень на могілках у Краях мнагалюдна. З усіх куткоў нашай краіны прыязжаюць родныя, каб памянуць памерлых 

раніцай да снядання або “сустрэць свята” разам з тымі, каго побач ужо няма. Засцілаецца чысты абрус, запальваюцца свечкі, 

наліваецца чарка гарэлкі, кладзецца ў міску па лыжцы кожнай стравы. Хтосьці з родных са словамі: “Памяні, Божа, усіх 

нашых святых родных і няхай яны  са святымі спачываюць” – распачынае памінальную бяседу. На працягу застольнай 

гутаркі ўспамінюць пра спачылых, і толькі добрае. Гэта яшчэ адна з асабівасцей вёскі Краі, і носіць яна выразную паганскую 

накіраваннасць. 

Абрад “Дзяркач”(“дзяркач” – венік) 

(Дадзены абрад праводзіўся на Хрышчэнне ў в. Краі, Сялец, Халькі і  Дараганава Асіповіцкага раёна Магілёўскай 

вобласці, запісаны са слоў яго ўдзельнікаў.) 

           Абрад “Дзяркач” праводзіўся адзін раз у год і толькі сярод членаў сям’і, якія жылі ў адным доме. Праводзіць абрад 

трэба было непадалёк ад дома. Таму яго рабілі або на выгане, або на скрыжаванні дарог, або ў печцы.  

Раніцай на Хрышчэнне ўсе члены сям’і ішлі ў царкву, маліліся і прычашчаліся. Па вяртанні з царквы, перш чым 

пераступіць парог дома, на ўваходных дзвярах старэйшы з мужчын сям’і (бацька ці дзед) наносіў сажай асвячонай свечкі 

крыжыкі і елачкі на вушаках дзвярэй і ў доме над вокнамі, а таксама ля ўсіх выхадаў з дома, усіх адтулін і праёмаў звонку. 



70 

 

Крыж сімвалізаваў свайго роду абарону, а елачкі – Новы наступіўшы год. Свечы, прынесеныя з царквы, запальвалі і ставілі 

ў доме. 

У доме Кірдун Анастасіі Якаўлеўны (в. Краі) была традыцыя капціць крыжы на вушаках дзвярэй і акон свечамі, 

запаленымі пад час чытання 12 Страсных Евангелляў. 

Венік, калі ён знасіўся, нельга было проста так спаліць ці выкінуць. Удругой палове дня, пад вечар, тыя сем’і, якія 

жылі каля выгана, ішлі на выган, а са старога веніка выдзіралі пруты і выстаўлялі такім чынам, каб утварылася кола. Пруты 

веніка падпальвалі агнём ад свечак, што прынеслі з царквы. Унутры гэтага “вогненнага кола” у выглядзе невялічкага 

вогнішча складвалі галінкі, трэскі, проста смецце, каб лягчэй падпаліць. У вогнішча кідалі зношаны венік-дзяркач і ўсё, 

на чым на працягу года “награшылі”. Звычайна гэта маглі быць “грахі”, звязаныя з відам дамашняй працы, калі ў дні 

царкоўных святаў або ў нядзелю ці па забыўлівасці, ці па неабходнасці хтосьці “награшыў”: шыў, цыраваў, вышываў, 

вязаў, калоў лучыну, стругаў, піліў,– карацей, насуперак забароне, што ў дні царкоўных святаў нельга працаваць, – 

працаваў.  Часам жыццёвыя абставіны складваліся так, што выканаць нейкую працу было проста неабходна. Напрыклад, 

накласці латку на парваную штаніну, зашыць сарочку, прышыць гузік, нешта зацыраваць у адзін з асноўных дванаццаці 

гадавых  царкоўных святаў. Вось і кідалі ў вогнішча кавалачак кудзелі  ці палатна, трэску ці гузік, пер’е ці іншыя прадметы 

“ўмоўнага свайго граху”. Пры гэтым той з членаў сям’і, хто кідаў прадмет граху, прыгаворваў тры разы: “Агонь, спалі з 

мяне ўсе грахі вольныя і нявольныя, дай мне сілы і здароўя”, “Што за год награшылася, няхай на апошнім дубе 

завершыцца”. Калі вогнішча  прагарыць, усе члены сям’і вярталіся дамоў з песняй “Добры вечар таму…”. У гэтым шэсці 

не ўдзельнічалі малалетнія дзеці. 

Калі дом, у якім пражывала сям’я, знаходзіўся далёка ад выгана, але побач было скрыжаванне дарог, гэты абрад 

рабілі на скрыжаванні. Спальванне веніка праводзілі і ў печцы, куды таксама кідалі зношаны венік-дзяркач і ўсе прадметы 

“ўмоўнага свайго граху”, прыгаворваючы пры гэтым: “З лёгкім дымком хай усе грахі павыходзяць”. 

Абрад запісаны  са слоў: 

Стоцкай Ларысы Сідараўны, 1938 года нараджэння, ураджэнкі вёскі Сялец, пражывае цяпер у вёсцы Дараганава. 

Абрад праводзіўся ў яе сям’і; 

Кірдун Анастасіі Якаўлеўны, ураджэнкі вёскі Краі. Абрад праводзіўся ў іх сям’і. Пра гэты абрад расказала яе дачка 

Святлана, якая жыве ў Мінску, яна сама ўдзельнічала ў ім; 

Кірдун Марыі Андрэеўны, ураджэнкі вёскі Краі. Пра абрад расказалаяе дачка Валянціна, якая жыве ў Краях. Абрад 

праводзіўся ў іх сям’і; 
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Кузьміч ГанныФёдараўны, 1922 года нараджэння, ураджэнківёскі Сялец. Праабрад ведае ад сваёй бабуліі сама 

ўдзельнічала ў ім; 

Падлужнай Соф’і Сямёнаўны, 1937 года нараджэння,ураджэнкі вёскі Сялец, пражывае зараз у вёсцы Птушычы. 

Абрад праводзіўся ў іх сям’і; 

Дзямянік Марыі Паўлаўны, 1943 года нараджэння,ураджэнківёскі Сялец. Абрад праводзіўся ў яе сям’і; 

Кузьміч МарыіАндрэеўны, 1931 года нараджэння,вёскаХалькі. Абрад праводзіўся ў яе сям’і. Песня “Добры вечар 

таму…”і прыгавор “Што за год награшылася, няхай на апошнім дубе завершыцца” запісаны з яе слоў; 

Міхадзюк Ніны Барысаўны, 1933 года нараджэння, ураджэнкі вёскі Сялец. Абрад праводзіўся ў іх сям’і. Прыгавор 

“Агонь, спалі з мяне ўсе грахі вольныя і нявольныя, дай мне сілы і здароўя” запісаны з яе слоў; 

Зык Галіны Аляксееўны, 1931 года нараджэння,вёскаХалькі. Абрад праводзіўсяўяе сям’і,і праводзіць яго яна цяпер 

у вёсцы Дараганава, дзе пражывае. Пастаянна напамінае сям’і сына напярэдадні пра тое, каб  не забылі правесці гэты 

абрад. Прыгавор: “З лёгкім дымком хай усе грахі павыходзяць”запісаны з яе  слоў. 

 

Абрад “Валачы  на Купалле  ў  раку доўбню” 

(Абрад запісаны са слоў  старажылаў  вёскі Краі:  Кірдун  Марыі  Якаўлеўны, 1931 года нараджэння; Міхадзюк Ганны 

Архіпаўны, 1930 года нараджэння; Кірдуна Рыгора Андрэевіча, 1929  года нараджэння.) 

 На працягу доўгага часу абрад “Валачы на Купалле ў раку доўбню”   існаваў толькі ў вёсцы Краі. Незамужнія 

дзяўчаты абвязвалі доўбню (булавешку) мужчынскімі паясамі і праз усё сяло з цудоўнымі купальскімі песнямі цягнулі яе 

да ракі Пціч, на бераг, які крайчукі называлі “бабскім”. А чаму? Побач з глыбокім месцам было мелкаводдзе, дзе звычайна 

купаліся дзеці і дзяўчаты, якія не ўмелі плаваць. Пасля вясёлых купальскіх песень, жартаў, смеху, купальскага вогнішча 

дзяўчаты кідалі доўбню ў раку і назіралі, у які бок яна паплыве: адтуль трэба чакаць сватоў. Калі доўбню цячэннем ракі 

прыбівала да берага, лічылі, што дзяўчына застанецца незамужняй. Назіралі і за тым, як – хутка ці марудна – плыла доўбня, 

і меркавалі, калі чакаць сватоў.  

Ужо пад раніцу дзяўчаты і хлопцы, вяртаючыся ў вёску, пачыналі чыніць “бясчынствы”, затыкаючы коміны, 

прывальваючы тоўстымі калодамі дзверы хат тых людзей, што не прыйшлі на Купалле. А яшчэ перагароджвалі вуліцу 

вазамі і варотамі, якія пасля гаспадары доўга шукалі. Вароты маглі зацягнуць  на якое-небудзь старое дрэва.  
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Чаму валаклі менавіта 

доўбню? Магчыма, гэта 

тлумачыцца тым, што язычніцкія 

багі былі двухаблічнымі, 

двухполымі, а само купальскае 

бажаство выступае ў вобразе 

ідала, балвана, які ўвасабляе сабой 

сонца, цяпло, святло, дабро, а 

бывае, што, наадварот, чорта, 

д’ябла. 

 

 

 

 
                               Старажылы в. Краі:  Міхадюк Г.А., Мельнік Г.С.,   Кірдун Р.А. 

 

 

Абрад “Выкліканне дажджу” 

(Абрад запісаны са слоў Марыі Клімаўны Бондар і Барысавай Вольгі Іванаўны, вёска Лука і са слоў Зык Галіны 

Аляксееўны, вёска Дараганава) 

У народнай культуры дождж сімвалізаваў урадлівасць, быў увасабленнем жыватворнай повязі Зямлі і Неба. У 

хрысціянскай – дождж параўноўвалі з жыццёвай сілай душы, якая прымушае цела рухацца, змагацца, жыць. Лічылася, 

што гэта Божы дар, які сыходзіць з высокага Неба ў выглядзе кропель. Таму адсутнасць дажджу ці, наадварот, працяглыя 

ападкі ўспрымаліся як пакаранне за людскія грахі. Да дажджу, які ідзе пры сонцы, заўсёды добра ставіліся. Такі дождж 

звалі спрыяльным, грыбным, людзі былі перакананы, што дзеці, якія трапілі пад такі дождж, будуць лепш расці і 

гадавацца. Дождж стаў сімвалам дабра і зла ў жыцці чалавека. 

З аднаго боку, існавала павер’е: калі ў час вяселля пойдзе дождж, сям’я будзе жыць з пастаянным прыбыткам. 

Дождж у пачатку любой справы (напрыклад, на пачатку будаўніцтва хаты, капання калодзежа) ці шляху сімвалізаваў 

поспех, добры  вынік працы.  
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         З другога боку, калі ў час пахавання ідзе дождж і кроплі падаюць у магілу, гэта прадказвала новае няшчасце, новыя 

“слёзы”. У той жа час дождж падчас галашэння па нябожчыку ўспрымаўся як знак з нябёсаў: “Добры чалавек памёр, неба 

па ім слёзы лье”. У час моцнага дажджу ўвогуле непажадана было хаваць чалавека.  

 “Як доўга няма дажджу, то абыдзённік ткалі за суткі. А тады ў цэркву аднясці і клалі перад Святой Багародзіцай.  

Паложуць на пол, як палавік і  хадзілі па ім. І пойдзе дождж. І мак кідалі, і я кідала. Абавязкова  кідалі ў тры калодзежы. І 

рэчку аралі, каб дождж пайшоў. Мужыкі аралі, бяруць плуг і дзе не глыбока аралі. Адзін цягне, а два ідуць па баках. 

Упопер аралі.(Абрад запісаны са слоў Марыі Клімаўны Бондар і Барысавай Вольгі Іванаўны, вёска Лука.) 

“З маленства запомніла, што, калі доўга не было дажджу, жыхары вёскі збіраліся каля крыжа, што і зараз знаходзіцца 

на скрыжаванні дарог паміж вёскамі Халькі і Сялец. У рытуальных дзеяннях удзельнічалі толькі дзеці. Старая бабулька, 

не памятаю, як звалі яе, чытала малітву, а пасля мы самі ці дарослыя аблівалі нас вадой, што прынеслі з сабой у вядзерцах. 

Не праходзіла доўга часу, на небе з’яўляліся хмары, або і без хмар, з чыстага неба на зямлю  падалі буйныя кроплі дажджу. 

Дождж працягваўся хвілін пяць, мо дзесяць, быў моцны і спорны”.(Запісана са слоў Зык Галіны Аляксееўны, вёска 

Дараганава) 
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Замест  эпілога 

Наш віртуальны альбом  “Народнаму скарбу век векаваць”- гэта   толькі частка духоўнай культуры Дараганаўскага 

краю.  

            У нашай установе адукацыі настаўнікі вучаць нас, дзяцей і падлеткаў, любіць сваю краіну, ведаць свае карані, 

вывучаць і захоўваць традыцыі, звычаі, абрады. Выхоўваюць у падрастаючага пакалення спагадлівыя, беражлівыя 

адносіны да свайго мінулага, зацікаўленасць у набыцці гістарычных, краязнаўчых, этнаграфічных, моўных ведаў. Мы 

даследуем матэрыялізаваны ў прадметах мастацтва, працы і побыту вопыт  народа, прымаем актыўны ўдзел у абрадава-

гульнёвай дзейнасці, супрацоўнічаем з творчымі калектывамі Дараганаўскага краю, ладзім святы на малой радзіме, 

адраджаем забытыя абрады нашых дзядуль і бабуль, збіраем і беражліва захоўваем багатую спадчыну сваіх продкаў . 

Мы  ўпэўнены - наша Дараганаўская зямля мае сваю непаўторнасць і з’яўляецца прадметам гонару  для жыхароў і 

гасцей. Нам ёсць, што захоўваць, шанаваць і нам ёсць што паказаць і чым ганарыцца.  

Нясем сваю мы спадчыну, 

Здабытую ў вяках,  

Шануем песню матчыну –  

Наш неацэнны скарб. 

Яна для нас крыніцаю 

Жывей вады звініць, 

Каб не маглі забыцца мы, 

Дзеля чаго нам жыць. 


