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городских центрах области, что обуславливается наличием в них развитой 

сети культурно-просветительских учреждений, а также высокой интенсивно-

сти их деятельности. Это, в свою очередь, в значительной мере способствует 

большему разнообразию культурного досуга их жителей.  

Таким образом, в результате исследования выявлено, что посещение 

театральных спектаклей и концертов является одной из предпочитаемых 

форм культурного досуга интеллигенции Гомельщины на современном этапе 

и характеризуется достаточно высокой степенью вариативности. Значитель-

ный интерес среди респондентов вызывают как постановки различных жан-

ров отечественных и зарубежных авторов в региональных театрах, так и по-

сещение спектаклей в учреждениях культуры за пределами области. Большой 

популярностью также пользуются музыкальные программы и вокально-

хореографические выступления в широком диапазоне жанров. Более интен-

сивной степенью активности характеризуется посещение представителей ин-

теллигенции, проживающей в областном центре и крупных городах региона 

в силу наличия в них сформированной сети культурных учреждений.  
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Резюме. В докладе на основе богатых разнообразных материалов, в том 

числе записанных автором в экспедициях, раскрываются современное 

состояние, структура, тенденции масленичной обрядности в регионе 
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белорусско-русского пограничья. Охарактеризованы динамика и направление 

трансформационных процессов, касающихся как формы/состава ритуальных 

практик масленичного комплекса в современных условиях (формат 

художественной самодеятельности, смена половозрастной структуры 

участников, ритуальной атрибутики и т.д.), так и его семантико-

символической сущности (преволирование личной мотивации участия в 

праздновании Масленицы, включение в категорию развлекательных зрелищ). 

Широко представлены высказывания и суждения носителей местных 

календарно-обрядовых традиций. 

Keywords: Maslenitsa, Maslenitsas rituals, Maslenitsas plates, folk calen-

dar, transformation processes, the Belarusian-Russian borderlands. 

Summary. The report based on the rich variety of materials, including 

those recorded by the author in expeditions reveals the current state of the struc-

ture, trends Maslenitsa ritual in the region of the Belarusian-Russian border 

zone. We characterize the dynamics and direction of transformation processes 

relating to both form / structure of ritual practices Maslenitsa complex in mod-

ern conditions (amateur format, change sex and age structure of the partici-

pants, ritual paraphernalia, etc.), as well as its semantic and symbolic nature 

(personal motivation for participation in the celebration of Carnival, the inclu-

sion in the category of entertainment spectacles). Widely presented statements 

and judgments of local calendar and ceremonial traditions. 
 

У межах выканання тэмы «Адаптыўныя механізмы культуры руска-

беларускага памежжа: лѐс народнай традыцыі ў зменлівым свеце»  па Фонду 

фундаментальных даследаванняў былі сабраны, сістэматызаваны і 

абагульнены фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы па традыцыйнай 

каляндарнай абраднасці беларусаў у памежных з Смаленскай вобласцю 

раѐнах Магілѐўскай (Быхаўскі, Горацкі, Касцюковіцкі, Клімавіцкі, 

Крычаўскі, Хоцімскі, Чавускі, Чэрыкаўскі, Шклоўскі) і Віцебскай 

(Дубровенскі, Лѐзненскі) абласцей. 

Масленіца (па мясцовай тэрміналогіі Масленка, Масленая нядзеля, 

Масьленіца) адносіцца да народных святаў, якія не маюць прымеркавання да 

строга вызначанай даты. Яна святкуецца за восем тыдняў перад Вялікаднѐм і 

можа ў розныя гады прыпадаць на перыяд другой паловы лютага — першай 

паловы сакавіка. Такое становішча Масленіцы на мяжы двух каляндарных 

цыклаў абумовіла і асноўны сэнс свята — праводзіны зімы і 

чаканне/стымуляванне хуткага надыходу вясны, якому адпавядалі і галоўныя 

масленічныя ўрачыстасці. Але, разам з гэтым, многія масленічныя звычаі і 

абрады былі скіраваны на сямейна-шлюбныя адносіны людзей.  

Масленічны комплекс памежжа ўключае элементы (абрады, звычаі, 

песні, гульні, прыкметы, вераванні), якія ўваходзяць у агульны культурны 

фонд беларусаў, г.зн., характэрны і для іншых рэгіѐнаў. На даследуемай 

тэрыторыі яны маюць розныя варыянты і выступаюць ў розных спалучэннях.   
                                                 

 Дагавор № Г15Р-017 ад 04.05. 2015 г. 
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У аповедах мясцовых носьбітаў традыцый, запісаных у апошнія гады, 

усебакова асвятляюцца такія падзеі масленічнага тыдня як: 1) прыгатаванне і 

спажыванне бліноў, малочных страў: ―Бліны пяклі, учынялі, п(-у)шанічныя, 

грэчневыя, аўсяныя. Первы блін ложуць на вакно. Первы блін стань кол(-

м)ам плахому, каторыя плоха дзелаюць, ім колам. А добры блін, харошы, на 

стол кладуць, тока на Масленіцу‖ (Ірына Яфрэменка, 1925 г.н., в. Грышын, 

Клімавіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―К Масленіце твораг зьбіралі ў 

вялікія гліняныя слоікі і маслам залівалі – ѐн ня порціцца, як свежанькі. На 

Масленку вынімаюць, растапліваюць і ядуць з блінамі яшнымі, пшанішнымі, 

грэчневымі – ўсякімі‖ (Ганна Вераб’ѐва, 1932 г.н., в. Кляўцы, Лѐзненскі раѐн, 

Віцебская вобласць).  ―На Масленку пяклі бліны: грачнѐвыя, аўсяныя, 

пшанішныя, з усякай мукі. Елі бліны, сыры, сырнікі дзелалі, усѐ з маслам елі 

– закон такі быў, перад постам наядаюцца‖ (Яўгенія Арлова, 1932 г.н., в. 

Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 2) катанне на конях, катанне з 

гор: ―На Масленіцу ў калхозе ўкрадуць сані, аглоблі снімуць і на іх 

катаюцца. Мы на гару пойдзем, у нас тут равоў многа было, тады аж да 

Днепра едзеш‖ (Марыя Еліна, 1937 г.н., в. Баркалабава, Быхаўскі раѐн, 

Магілѐўская вобласць). ―На Масленку каталісь на лашадзях, лошадзі былі ў 

каждага хазяіна, шумілкі з разнымі бразголкамі на хамут надзенуць, званок к 

дуге прывяжуць, убяруць дугу разнацветнымі бумагамі, лентамі – і едуць па 

вуліцам, катаюцца. Каталісь з гары на санях, насядуць па чалавек дзесяць‖ 

(Антаніна Белахонава, 1927 г.н., в. Наркі, Чэрыкаўскі раѐн, Магілѐўская 

вобласць). ―На Масленку на санках з гары каталіся. Гару абаллюць вадой, 

марозы крепкіе былі, замерзнець. Як наваляцца на сані чалавек дзесяць, там 

хохату, рогату‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы, Крычаўскі 

раѐн, Магілѐўская вобласць); 3) гасцяванні (асаблівая ўвага была да маладых 

зяцѐў, але гасцявалі і зяці “са стажам” са сваімі сем’ямі -- “да цѐшчы на 

бліны”, пастух частаваў гаспадынь): ―Была Масьленіца, звала цешча зяцѐў к 

сабе ў госці, у среду зяцѐў пріглашалі. Тады выпівалі, яду харошую ставілі, 

песні пелі і цешча абязацельна мазала ім маслам голавы за сталом, пазней па-

саврямѐннаму сталі мазаць адзекалонам‖ (Ніна Камарова, 1941 г.н., в. 

Кісялева Буда, Клімавіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―Масьленіца, у госьці 

хадзілі. Асобенна зяці прыходзілі к цѐшчы‖ (Надзея Ветрава, 1936 г.н., в. 

Печары, Касцюковіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―На Масленіцу масляць 

галаву зяцю. Первы год жаніўся, первы год зяцю галаву масляць. Сядзяць за 

сталом: ―Ой, мой зяцѐчак, дай-ка я табе галаву памаслю‖ – і, напрымер, 

водкай маслілі‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы, Крычаўскі 

раѐн , Магілѐўская вобласць); 4) выраб і спальванне саламянага пудзіла ў 

апошні дзень Масленіцы: ―На Масленіцу ў старае ўрэмя чучала спальвалі, 

дзелалі бальшую куклу, чучала звалі, із тряпак дзелалі і на кол яе павесім, 

высока і тады ўжо цяпло раскладалі. Старыя людзі гаварілі: ―Йдзіця на 

крыжавую дарогу касцѐр паліць, штобы не заблуджваліся, як у лес пойдзеце‖. 

Ета ўсе мы дзелалі. Кто-небудзь з жэншчын скажа: ―Бяріце, шчыпіце 

травачку, кідайце на касцѐр, хай дасць Бог усім благапалучые‖. Травачка 
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сухая, дзе найдзеш, штоб кінуць, ілі снегу качаюць і кідаюць. Перяпрыгваем 

праз той касцѐр, рагочам‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы, 

Крычаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 5) памінанне продкаў напярэдадні 

Масленіцы (“таўстая субота”, “радзіцельская субота”, “Дзяды”): ―Перад 

Масленіцай абязацельна Дзяды былі, звалі: ―Дзяды, дзяды, хадзіця к нам 

абедаць‖. Варылі абязацельна красны боршч, первае канон елі: з мѐдам хлеб 

чорны. Помню, матка казала: ―Бярыце канон, тады боршч, а кашу 

паследнюю‖. Атлівалі дзедам па-трошкі, ставілі і стаіць на куце доўга‖ 

(Яўгенія Арлова, 1932 г.н., в. Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць). 

―Дзяды перад Масленіцай, кашу варылі, стравы ўсякія, гавораць, штоб на 

Дзяды абязацельна страва яка-нібудзь была, суп там ці бульба, капуста 

гарачая, каша, амлет. Усе на стале пакідалі дзядам, звалі іх: ―Чэсныя 

радзіцелі, хадзіця вячэраць‖. У бані астаўлялі венік, памыеш палочкі, вядро 

вады і венік: ―Прыхадзіця, дзяды, мыцца‖ (Ганна Аўрамава, 1930 г.н., в. 

Заходы, Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 6) масленічныя абходы 

жанчын з “чапляннем калодкі” нежанатым хлопцам для стымулявання 

шлюбаў. ―Калодка‖ уяўляла сабой кавалак нятоўстага дрэва (30—40 см 

даўжынѐй), часта ўпрыгожаны стужкамі і кветкамі з рознакаляровай паперы. 

У некаторых месцах ―калодкай‖ лiчылiся лента i драўляны крыжык, або 

лента, складзеная ў выглядзе кветкi, або прывязаныя да ленты цукеркi, 

лялька. Зробленую такiм чынам ―калодку‖ жанчыны таксама прышпiльвалi 

да адзення хлопцаў-перастаркаў i яны абавязаны былi насiць яе на працягу 

ўсяго масленiчнага тыдня. Паводле народнага меркавання, гэта лiчылася 

знакам пакарання за ўхiленне ад стварэння сям’i i невыкананне абавязку 

прадоўжыць свой род. ―На Масленіцу шуткі былі такія: хлопец, каторы ня 

жэніцца, дак яму тады чапаюць на Масленай нядзелі калодку і ходзіць ѐн так, 

<значыць> нада табе жаніцца‖ (Ганна Новікава, 1920 г.н., в.Уюн, Быхаўскі 

раѐн, Магілѐўская вобласць). ―Масленіца была, калодкі чапалі, вешалі. Куклу 

дзелалі і яму <хлопцу> ззадзі прыклепім, падбяжым і ціхенька яму прывесім, 

штоб жаніўся. Куклу дзелалі із тряпак, із кухвайкі, ці с гапакоў. Гапакі былі 

піджакі тканыя з воўны, с шэрсці. Скруцім, закруцім і яму: ―Вот табе даѐм 

ляльку, штоб нашоў жану сабе‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. 

Касцюшкавічы, Крычаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 7) “цяганне калодкі” 

хлопцамі ці жанчынамі па хатах незамужніх дзяўчат, каб яны хутчэй 

выйшлі замуж: ―Калодку цягалі мужчыны, хлопцы. Возьмуць калодку ці 

палку якую паміж ног і ідзець, ці на плячо і ў хату ідуць да дзеўкі. Украсяць 

бутылку цвятамі з бумагі, кругом абараначкаў нацапляюць і ленту, а адзін 

хлопіц абаранкі цераз плячо надзеніць. Ужо ў іх былі свае дзеўкі. Ну, этыя 

хлопцы прынясуць калодку, паложаць пасярод хаты, парэжуць трохі, 

выкінуць. Давай, хазяйка, гарэлку‖ (Ганна Аўрамава, 1930 г.н., в. Заходы, 

Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць);  8) абыход з “калодкай” сядзіб 

аднавяскоўцаў: ―Калодку цягалі адны бабы, калодку цягнем і пяем масленку. 

Калодку кінем у хату і пакінем там, к другому йдзем – другую калодку, якую 

найдзем калодку, такую і цягнем. Калі вялікая калодка, то парэжам яе ў хаце і 
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пакінем. Нас пасадзяць за стол, пачастуюць‖ (Раіса Шчарбакова, 1933 г.н., в. 

Кучарына, Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 9) масленічныя гульні 

“Дзед касцѐй падавіўся” і “Баба сырніцай падавілася” (Гарадоцкі, Лѐзненскі, 

Шумілінскі раѐны, усходняя частка Полацкага раѐна Віцебскай вобласці); 10) 

звычаі наведвання на Масленіцу бабкай-павітухай сваіх унукаў: ―У нас на 

Масленіцу ў чацвер бабуля сабірала ўнукаў у госці, павітуха сваіх унучак 

сабірала ў госці. А кажная <жанчына> нясе там гасцінцы, падаркі. Бабка стол 

накрывая і гуляюць‖ (Валянціна Судкова, 1944 г.н., в. Чорны Бор, Быхаўскі 

раѐн, Магілѐўская вобласць).   ―На Масленіцу бабуля ўнучак сабірала, гэта ў 

чацьвер на Уласся, унучак сваіх і сваіх роцьсцьвеннікаў. Звала як у госці, 

ставіла стол. Падарак няслі бабулі, каждая ўнучка нясла‖ (Ганна Аўрамава, 

1930 г.н., в. Заходы, Шклоўскі раѐн Магілѐўская вобласць); 11) Звычай 

прасіць прабачэння ў апошні дзень Масленіцы, апошняя вячэра перад Вялікім 

пастом (“Заг(-а)віны”): ―У васкрасенне, вот еслі я пасварылася с саседзямі, 

то іду прасіць прашчэння: ―Прасці, што я так і так сказала‖ (Яўгенія Арлова, 

1932 г.н., в. Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 12) канчатковае 

ачышчэнне ад скаромнай ежы ў першы день Вялікага посту (“Белы 

панядзелак»): ―Перад постам чыгункі мылі. Гаварілі, што і зубы нада, і рот 

памыць, і сто грам выпівалі. Кажэць, папалошчам рот паследні дзень, больша 

не будзем‖ (Зінаіда Мядзьведзева, 1935 г.н., г. Дуброўна).  

  У сучасных умовах адбываецца трансфармацыя рытуальных практык 

масленічнага комплекса памежжа, пры гэтым у абрадзе трансфармуюцца як 

яго форма/склад (сукупнасць элементаў), так і структура (адносіны паміж 

гэтымі элементамі). Да такіх сутнасных трансфармацый адносіцца змена 

персанажага кода (―чаплянне калодкі‖ усім мужчынам, а не толькі 

нежанатым); атрыбутыўнага раду, што ўключае абрадавы рэквізіт (змяняецца 

матэрыял для вырабу масленічных ―колодак‖, пудзіл, пераапранання, замест 

масла сучасныя цешчы мажуць галаву зяцям адэкалоном і г.п.); гукавога 

фона (сѐння выкарыстоўваюцца сучасныя мультымедыйныя сродкі). Зараз 

масленічны касцѐр паляць недалѐка ад клуба, дзяжураць пажарныя (раней 

касцѐр разводзілі за вѐскай у полі, лесе, на горцы, на перакрыжаванні дарог – 

у месцах, якія архаічная свядомасць адносіла да сакральных). Нашы назіранні 

паказваюць, што сярод жыхароў даследаваных памежных раѐнаў традыцыя 

гатаваць бліны актуальная да сѐнняшняга дня. Акрамя таго, паяданнем 

бліноў, якія сталі галоўным сімвалам свята, суправаджаецца любое 

арганізаванае (культработнікамі, турфірмамі, аграсядзібамі) святкаванне 

Масленіцы. 

  У сучасны перыяд святкаванне Масленіцы пераважна арганізуецца 

клубнымі работнікамі, падтрымліваецца адміністратыўнымі мерамі, што 

надае яму новыя рысы тэатралізаванага відовішча. Сѐння Масленіца 

(асабліва ў гарадах) суправаджаецца шэсцямі з удзелам скамарохаў і 

музыкаў, арганізацыяй выязнога гандлю і работай перасоўнай кухні, 

выставамі-продажамі вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і 

жывапісу, сюжэтна-гульнѐвымі і канцэртнымі праграмамі. У сцэнарый 
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уключаюцца і такія традыцыйныя масленічныя забавы, як карагоды вакол 

вогнішча, спальванне пудзіла, валянне ў снезе, катанне на конях, з горак (дзе 

ѐсць такая магчымасць), масленічныя песні і песні-вяснянкі. Бытуюць 

персанажы: вясна, зіма, вяснянкі, скамарохі, і гульні: перацягванне каната, 

лажанне на слуп за падарункамі, падыманне гіраў, бег у мяшках і іншыя, якія 

ўзніклі ў савецкі перыяд падчас святкавання Провадаў зімы/Масленіцы, 

дарэчы, аднаго з нямногіх святаў народнага календара, якое было прынята і 

ўхвалялася на ўзроўні афіцыйнай ідэалогіі ў часы СССР.  У шэрагу 

выпадкаў арганізатары свята імкнуцца для прыцягнення гледачоў і турыстаў 

стварыць лакальны ―брэнд‖: у г. Шуміліна, в. Выхадцы Лѐзненскага раѐна –  

―чапляюць калодкі‖, у в. Маскаляняты Гарадоцкага раѐна – ладзяць 

―пахаванне дзеда‖.  

Такім чынам, адносна формы масленічнага рытуала мы можам 

гаварыць пра пэўную (хоць і не заўсѐды станоўчую) эвалюцыю – фармат 

мастацкай самадзейнасці, уключэнне ў катэгорыю забаўляльных відовішчаў, 

змена полаўзроставай структуры ўдзельнікаў, рытуальнай атрыбутыкі і г.д. 

Сімвалічная сутнасць рытуала даволі істотна трансфармавалася, бо, у 

большасці выпадкаў, адбылася падмена выразнай аграрнай скіраванасці 

абрадаў у кантэксце прадукавання як асабістай, так і калектыўнай долі. Самы 

значны ўплыў на трансфармацыю масленічных звычаяў, абрадаў, гульняў, 

песень у сучасных умовах аказалі сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні 

вѐскі на тэрыторыі беларуска-рускага памежжа, якія ў выніку прывялі да 

значнага скарачэння колькасці сельскага насельніцтва.  
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Резюме. В статье анализируются научные труды Я. Головацкого – 

украинского лингвиста, этнографа, фольклориста, историка, в которых 

исследовалась народная одежда Ополья – одной из этнографических 

областей Западной Украины. Приводятся основные публикации ученого, а 

также отдельное внимание уделено влиянию, которое они оказали на 

современное искусствоведение в отрасли изучения народной одежды. 
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Summary. In this paper scientific works about Ukrainian folk costume of 

Opillia, one of Western Ukraine ethnographic region by Jakiv Golovackyj, 

Ukrainian linguist, ethnographer, folklorist, historian, is analyzed. Subject matter 

related to major publications of scientist as well as to their influence to modern art 

history in the realm of folk costume study is considered. 

 


