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УВОДЗІНЫ 

  На скрыжаванні трох рачулак: 
  Жадуні, Бесядзі, Альшоўкі – 
  Цудоўны Хоцімску прытулак 
  Зрабілі рэчанькі%сяброўкі. 
     У. Саковіч

Хоцімскі раён – самая ўсходняя частка Беларусі на мяжы з Расі�
яй. Плошча раёна параўнальна невялікая – 0,9 тыс. кв. км, прыкладна 
3 % тэрыторыі Магілёўскай вобласці. Адлегласць у 430 км аддзяляе 
г. п. Хоцімск ад сталіцы краіны г. Мінска, 200 км – ад абласнога цэнтра – 
г. Магілёва, 150 км – ад г. Бранска і 180 км – ад г. Смаленска Расій�
скай Федэрацыі. Працягласць з усходу на захад складае 34 км, з поў�
дня на поўнач – 42 км. У геаграфічных адносінах Хоцімшчына ўяўляе 
сабой землі, якія ляжаць на абодвух берагах прыроднай жамчужыны 
раёна – р. Бесядзь – з прытокамі Еленка, Войская, Сплавень, Альшоўка, 
Жадунь, Мужычок на паўднёвых схілах Аршанска�Магілёўскага леса-
вога плато, што пераходзіць у Чачэрскую марэнную раўніну. 

Прырода Хоцімскага краю вельмі багатая і разнастайная: тут 
і вялікія лясныя масівы, якія займаюць чацвёртую частку тэрыторыі, 
і прыгожыя азёры, і шматлікія невялікія рэчкі, і цудоўныя лугі, і не�
аглядныя палі. На тэрыторыі раёна знаходзяцца заказнікі – біялагіч�
ны заказнік Хоцімскае лясніцтва Дзяржаўнага ляснога фонда 
плошчаю 830 га, гідралагічны заказнік «Лобня» плошчаю 200 га; 
водна�рэжымны заказнік «Расчыстка» плошчаю 55 га; заказнік мяс-
цовага прызначэння «Ерашоўшчына» Дзяржаўнага ляснога фонда, 
Малышкоўскае лясніцтва плошчаю 1560 га; заказнік флоры і фаўны 
ў Батаеўскай лясной паляўнічай гаспадарцы плошчаю 6 тысяч га. 

Помнікі прыроды мясцовага прызначэння: Іванаўскі гай (плошча 
25 га); бярозавы гай (в. Баханы, плошча 7,5 га); эталонная гаспа-
дарка – насаджэнне сасны  (Дзяржаўны лясны фонд, Хоцімскае ляс�
ніцтва, плошча 15 га, вышыня 32 м); Енапольскі парк (плошча 15 га, 
СВК «Калгас «Кастрычнік – Бярозкі»); 300�гадовая лістоўніца, якая 
расце асобна і дуб, які расце асобна, прыкладна такога ж ўзросту 
(Вялікаліпаўскі сельсавет, в. Альшоў); два дубы, што растуць асобна 
(урочышча «Казлоўшчына», СВК «Батаева»), адзін з іх мае ўзрост каля 
250 гадоў (дыяметр 1,42 м, вышыня 30 м), другі – 270 гадоў (дыя-
метр 1,7 м, вышыня 33 м); «Святая Крыніца» (СВК «Калгас «Кастрычнік – 
Бярозкі», Батаеўскае лясніцтва); адзін дуб, што расце асобна 
(Дзяржаўны лясны фонд, каля в. Горня); Святое возера (Дзяржаўны 
лясны фонд, плошча 10 га); урочышча «Заечы кут» (плошча 32 га), дзе 
жыве сям’я мядзведзяў. 

Светлай памяці маёй маці Антаніны Іванаўны Баранавай, 
маіх бабуль Аляксандры Аляксееўны Сідарэнка, 

Марыі Азараўны Гаўрыленка
і майго Настаўніка Анатоля Сямёнавіча Фядосіка 

прысвячаецца
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Хоцімшчына – гэта непаўторны прыбесядскі край з бярозавымі
гаямі, светлымі барамі, цёмнымі таямнічымі ельнікамі і цудоўнай
чыстай ракой Бесяддзю, апетай паэтамі. Менавіта адсюль, ад гэтай
незвычайнай ракі, ідуць на Захад першыя метры зямлі беларускай.
У старажытнасці казалі, што салаўі спяваюць тут на тры губерніі і
адразу цудоўная мелодыя іх спеваў пераліваецца ці то на бранскім,
ці то на магілёўскім, ці то на смаленскім баку. Яна зачароўвае і адк-
рывае нам старажытныя таямніцы.

Землі Хоцімскага раёна ўваходзілі ў арэал рассялення племян-
нога саюза радзімічаў. Успаміны пра іх ёсць у «Аповесці мінулых
гадоў», якая была напісана ў пачатку XІІ ст. манахам Кіева-Пячэрс-
кага манастыра летапісцам Нестарам. На жаль, звескі гэтыя фраг-
ментарныя і нешматлікія.

Радимичи же и вятичи оть ляховь. Бяста бо дъва брата въ
ля�хъ, Радимъ, а другыи Вятко и прешьдъша, с�доста: Радимъ на
Съжю, и прозъвашася радимичи...

И живяху въ мир� поляне  и древляне  и с�веръ и радимичи и
вятичи и хървати.

А радимичи и вятичи и с�веръ одинъ обячаи им�яху: живяху въ
л�с�, якож  вьякыи зв�рь, ядуше вьсе  нечисто, и срамослови  въ нихъ
предъ отьци и предъ снъхами, и браци не бываху въ нихъ, нъ игрища
межю селы, и съхожахуся на игрища, на плясания и вься б�совьскыя
п�сни, и ту умыкаху жены соб�, съ неюже къ то съв�шавъся; им�я'
ху же по дъве и по три жены.

И аще къто умьряше, творяху тризну надъ нимъ, и посемь сътво'
ряху краду велику, и възложаху на краду мьртвьца, и съжьжаху, и
посемь, събьравъше кости, въложаху въ судину малу, и поставляху
на стълп� на путьхъ, же творятъ вятичи и нын�.

Въ л�то 6393. Посъла Ольгъ къ радимичемъ, река: кому дань да'
ете? Они ж  р�ша: Козаромъ. И рече имъ Ольгъ: не дайте козаромъ, нъ
мън� дайте. И въдаша Ольгови по шьлягу, якоже  и козаром даяху.
И б� обладая Ольгъ поляны и др�вляны и с�в�ръм и радимичи...

Въ л�то 6415. Ольгъ на грькы...  поя же мъножьство варягь и
слов�нъ и чюдь и кривич� и мерю и поляны и с�веръ и древляны и
радимич�...

Въ л�то 6492. Иде  Володимеръ на радимич�. И б� у него воево'
да Вълчии Хвостъ, и посъла предъ собою Володимеръ Вълчия Хвоста;
и сър�те  радимич� на р�ц� П�сьчан�; и поб�ди Вълчии Хвостъ
радимич�. Т�мь и Русь радимичемъ глаголюще: П�сьчаньци Вълчия
Хвоста б�гають.

Быша ж  радимичи отъ рода ляховъ: прешьдьше, ту ся въселиша,
и платять дань Руси, повозъ везуть и до сего дьне.

Апошні раз радзімічы ўпамінаюцца ў летапісе пад 1169 г. :
Въ л�то 6677.  Андреевичь же  перемета мостъ на Горинъ и не

пусти его къ собе, а онъ уворотяся на радимич�, к Андрееви Суждалю1.

1   Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Хоцімскага раёна / рэд. кал.:
Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск : БелЭн, 2003.
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А вось звесткі пра плямёны, якія жылі на тэрыторыі Беларусі з
газеты «Могилевские губернские ведомости», змешчаныя ў № 3 за
1848 г. (с. 21–24; 60–61):

«…Поселившиеся в Могилевской губернии славяне назывались
различными именами. Избравшие берега Сожа и впадающих в оный
рек – в уездах Климовицком, Чериковском, Чаусском, Быховском
и Белицком, назывались Радимичами. От имени вождя своего Ради-
ма… Это имя и доныне сохранилось в названии местечка Радомля,
находящегося в Чаусском уезде, и некоторых селений. Может быть,
Радомля была некогда столицею Радимичей. Обитавшие в верховь-
ях Днепра – в нынешних уездах Мстиславском, Копысском, Оршан-
ском и Сенненском – назывались Кривичами. От имени Криве, Кри-
вейто, которыми титуловались идолопоклоннические их Верховные
жрецы. В уездах, соседних с нынешнею Минскою Губерниею, – Мо-
гилевском, частию Быховском и Рогачевском – жили Дреговичи.

Радимичи и Дреговичи резко отличались нравами от Полян. По-
ляне были образованнее, кротки и тихи, брак считали святою обязан-
ностию, семейный мир и целомудрие – высокими добродетелями;
а Радимичи и Дреговичи, подобно Древлянам, имели обычаи дикие,
в распрях и ссорах убивали друг друга, не знали ни целомудрия,
ни брачных союзов, но молодые люди обоего пола, сходились на иг-
рища между селениями – женихи выбирали невест и без всяких обря-
дов соглашались жить с ними вместе. Многоженство было у них в
обыкновении.

Впрочем летописец (Нестор) едва ли не напрасно так порицает
нравы Радимичей, желая, может быть, похвалить перед прочими
Полян, между которыми сам жил. Он же говорит, что Радимичи, кро-
ме скотоводства и звериной ловли, издревле занимались хлебопа-
шеством, а это занятие несродно дикому и зверскому. Кроме того,
можно догадываться, что им нечужда была торговля: они знали мо-
нету, хорошо платили дань…

Что же касается до жилищ, то не только в VІ веке, но и гораздо
после все славяне обитали в шалашах, которые едва укрывали их от
непогод и дождя. Самые города славян были не что иное, как собра-
ние хижин, окруженных заборами или земляным валом…

Вера у всех языческих славян была одинакова. Главный идол
был Перун – бог молнии…

Радимичи и другие сжигали трупы на большом костре и заклю-
чив пепел в урну, ставили на столбе в окрестности дороги. Сей об-
ряд заключали они тризною или веселым торжеством; показывали
силу свою в разных играх воинских; делали изобильный пир, кото-
рый назывался стравою. Сей обряд, сохраненный ими до времен
Нестора, показывает воинственный дух народа, который праздно-
вал смерть, чтобы не страшиться её в битвах, и печальными урнами
окружал дороги, чтобы приучить глаза и мысли к сим знакам челове-
ческой тленности.

До конца VІІ или начала VІІІ в. Российские славяне были незави-
симы, наблюдая у себя Правление Патриархальное. Вожди их име-
ли над ними власть только во время войны. Сильные числом и дикою
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храбростью, они надолго могли бы сохранить свою независимость;
но рассеянные и ослабленные междоусобием должны были при=
знать над собою власть Козаров, которые под предводительством
своего Кагана, приведши в трепет Греческую империю, в исходе VІІ
или начала VІІІ в. обратили силу своего оружия к берегам Днепра и
самой Оки. Каган обложил данью Полян, Северян, Радимичей, час=
тью Дреговичей и Вятичей. Радимичи и Дреговичи платили сперва
по белке, а после по щляги (шиллингу) с дома. Однако иго Каганово
не тяготило их, хотя продолжалось около двух столетий.

Ни одно из племен, обитавших в древности в нынешней Моги=
левской губернии, не участвовало в признании в России князей
из Варягов: одни были довольны своим древним народным правле=
нием, другие оставались спокойными данниками Козаров. Однако
вскоре они волею или неволею должны были признать над собою
власть Варяго=Руссов.

В 885 году Радимичи, жители Сожских берегов, добровольно
согласились платить им дань, что и Козарам.

Почти сто лет Радимичи были спокойными данниками русских
князей и только при Великом князе Владимире в 984 г. они вздумали
объявить себя независимыми. Владимир поспешил наказать мятеж=
ников. Храбрый его воевода Волчий Хвост, начальник передовой дру=
жины князя, встретился с ними на берегах реки Пещаны и разбил
их. С тех пор, сверх обыкновенной дани, Радимичи были обложены
повинностью возить в походах военные грузы».

Да XІV ст. Хоцімшчына ўваходзіла ў склад Смаленскага княства.
Гэта быў перыяд, калі Русь знаходзілася пад мангола=татарскім прыг=
нётам і была падзелена на мноства ўдзельных княстваў. Міжусоб=
ная барацьба вяла да разбурэння зямель і вынішчэння насельніц=
тва. Тэрыторыя сучаснага Хоцімскага раёна была арэнай падзей,
што вынікалі з міжусобных войнаў смаленскіх, кіеўскіх, чарнігаўскіх,
полацкіх і суздальскіх князёў. У XІV ст. Хоцімшчына ўвайшла ў Мсці=
слаўскае княства, якое знаходзілася ў складзе Вялікага княства
Літоўскага, а пасля Люблінскай уніі 1569 г. хоцімскія землі апынулі=
ся ў Крычаўскай воласці (Крычаўскім старостве) Мсціслаўскага ва=
яводства федэратыўнай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Перыяд XVІ–
XVІІІ стст. быў часам росквіту феадальнага ладу.  Як пагранічная тэ=
рыторыя паміж Рускай дзяржавай і Рэччу Паспалітай, Хоцімшчына
на працягу больш чым двух вякоў была месцам барацьбы паміж гэ=
тымі дзвюма дзяржавамі. Разбуралася гаспадарка, спальваліся вёскі
і мястэчкі, гінулі людзі, не раз сяляне ўзнімаліся супраць сваіх пры=
гнятальнікаў. Адным з буйнейшых выступленняў з’яўлялася Крычаў=
скае паўстанне 1740–1744 гг.

Першапачатковая дата згадвання Хоцімска (1430) з’явілася
ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, калі ў «Памятной книжке Могилёвс=
кой губернии на 1861 год» у артыкуле, прысвечаным гістарычна=ста=
тыстычным звесткам аб гарадах і мястэчках губерні, было адзнача=
на, што Хоцімск упершыню згадваецца ў 1430 г. сярод уладанняў вялі=
кага князя Свідрыгайлы. У канцы XІX ст. гэтую думку пацвердзіў «Слоўнік
геаграфічны…», што выдаваўся ў Варшаве, а на пачатку нашага
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стагоддзя – В. П. Сямёнаў у рэдагуемай ім шматтомнай «России».
Гэтая дата – 1430 г. – надоўга замацавалася ў краязнаўчай літарату-
ры і нават трапіла ў энцыклапедычныя выданні. Падставай для яе
з’яўлення, магчыма, паслужыла крыніца з сакрэтнага архіва крыжа-
коў, надрукаваная ўпершыню А. Кацебу. Сярод «городов и земель,
принадлежащих Присветлейшему князю Свитригайле, Великому
князю Литовскому, русскому и проч.» мы сустракаем і «Chotmisk»,
населены пункт, назва якога сапраўды даволі сугучная сучаснаму Хо-
цімску. Згадванне ў гэтай жа крыніцы іншых населеных пунктаў, раз-
мешчаных недалёка да сучаснага Хоцімска – Бранска, Паповай Гары,
Крычава, Оршы, Магілёва, а таксама іншых гарадоў усходніх раёнаў
Вялікага княства Літоўскага, як быццам бы пацвярджае гэтую думку.
Аднак у той жа працы, надрукаванай праз 15 гадоў на рускай мове,
назва гэтага ж самага горада даецца ўжо ў некалькі другім выглядзе –
«Хотмисль».

У апошняе дзесяцігоддзе з’явілася новая дата першага згад-
вання Хоцімска – 1398 г., якая была прапанавана настаяцелем Хоцім-
скага Свята-Троіцкага храма архімандрытам Кірылам, але даклад-
ных звестак і першакрыніц, якія б пацвердзілі гэта, на жаль, пакуль
што няма. У інвентары Крычаўскага староства 1709 г. акрамя даўно
вядомай «касцюковіцкай» вёскі, Хоцімск, сустракаецца яшчэ і сла-
бада Хоцімск, якая размяшчалася на землях «боханскіх». У інвента-
ры паведамляецца, што па «слабадзе» новы Хоцімск будзе яшчэ год –
да 1710 г. Даследчыкі лічаць, што гэта і ёсць сённяшні райцэнтр
Хоцімск (сучасная в. Баханы – цэнтр сельсавета Хоцімскага раёна).
Такім чынам, дата 1709 г. на сённяшні дзень і ёсць адзіная даклад-
ная дата першага згадвання ў пісьмовых крыніцах сучаснага гарад-
скога пасёлка Хоцімска1.

Хоцімская зямля дала свету шэраг цікавых таленавітых людзей,
у тым ліку, навукоўцаў, пісьменнікаў і паэтаў. На Хоцімшчыне нара-
дзіліся: вядомы беларускі мовазнавец, доктар філалагічных навук,
заслужаны дзеяч навукі Беларусі У. В. Анічэнка; беларускі вучоны-
эканаміст, доктар эканамічных навук, прафесар М. І. Базылёў;
расійскі і савецкі астраном, стваральнік навуковай школы па дасле-
даванню пераменных зорак, член-карэспандэнт АН СССР
С. М. Блажко; выдатны савецкі хірург, акадэмік АМН СССР В. Р. Брай-
цаў; доктар медыцынскіх навук В. Я. Брайцаў; беларускі рускамоўны
пісьменнік Я. Р. Брайцаў; расійскі ўсходазнавец, этнограф, мовазна-
вец і лексікограф І. Н. Віннікаў; доктар біялагічных навук, прафесар
П. І. Жукаў; гісторык П. Ф. Дзмітрачкоў; беларускія паэты А. А. За-
рыцкі і М. Ф. Карпенка; адзін з заснавальнікаў беларускай педага-
гічнай навукі Ф. П. Каралёў; выдатны афтальмолаг, доктар меды-
цынскіх навук, прафесар У. В. Касценіч; беларускі вучоны ў галіне
энергетыкі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар І. С. Кулі-
коў; доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар В. Т. Леўшанка;
беларускі паэт і перакладчык А. Г. Мінкін; беларускі вучоны-медык

1   Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Хоцімскага раёна / рэд. кал.:
Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск : БелЭн, 2003.
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у галіне анатоміі чалавека, педагог, доктар медыцынскіх навук,
прафесар П. Р. Піўчанка; вядомы вучоны біяхімік, доктар біялагічных
навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РСФСР І. В. Сідарэнкаў;
акадэмік АН Беларусі, адзін са стваральнікаў аховы здароўя на Бе-
ларусі І. З. Сурта і інш.

З Хоцімшчынай звязаны лёс выдатнага беларускага паэта Арка-
дзя Куляшова. Нарадзіўся на Хоцімшчыне і беларускі паэт і пераклад-
чык Пятро Прыходзька. У яго паэме «Дар князёўны» (2000 г.) распавя-
даецца цікавая легенда пра паходжанне назвы Хоцімск. Сюжэт гэты
быў узяты паэтам, як ён сам расказвае ў сваіх успамінах, з навелы
«Божья кара» Е. Радзіміча, якую Пётр Фёдаравіч знайшоў у «Віленскім
календары» за 1910 г. . У навеле П. Радзіміча расказваецца пра мала-
дую прыгожую князёўну Хацім’ю, таленавітую спявачку беларускіх на-
родных песень, якая сябравала з сялянамі, дапамагала ім. Ажаніўшы-
ся з князем Ладам, на новым месцы жыхарства князёўна стала са-
праўднай гаспадыняй, любіла свой народ, дарыла яму свой талент,
свае песні. Яна пабудавала новы праваслаўны храм, дзе стварыла цу-
доўны царкоўны хор. Людзі вельмі любілі і паважалі Хацім’ю і пранеслі
памяць аб ёй праз стагоддзі.

ДАР КНЯЗёўНЫ

(Урыўкі з паэмы)

Не можа быць мясцовасць безназоўнай,
Як і жыхар яе жыць без імя.
Была даўно ў нас калісьці князёўна
З прыгожым, дзіўным імем – Хацім’я.
Не паскупілася сама прырода,
Каб падарыць ёй больш красы сваёй:
Ад яркіх красак, зорак, сонца ўсхода
І ад вясны, што вее цеплынёй.
Паданне кажа: шчэ маленькай зблізку
Жар-птушка ў дом ёй пёрка прынясла, –
На белы тварык іскаркі ў калыску
Сыпнула з залацістага пяра…
А падрасла яна – з плячэй дзявочых,
Бы ручайкі, спадалі дзве касы.
І засвяціліся так ясна вочы, –
Як дзве чарнічкі ў кропельках расы.
Звярнулі ўвагу ўсе на чараўніцу,
Бо не было ёй роўных між дзяўчат:
Калі ішла да храма памаліцца –
Усе праз вокны паглядалі з хат.
Казалі людзі, што не толькі дома,
Дзе нарадзілася яна, расла, –
На ўсёй зямлі радзімічаў вядомай,
Цудоўнаю спявачкаю слыла.
Ёй сталі ўдзячнымі і Сож, і Бесядзь
За тое, што прынесла краю ў дар
Свой храм святы, сама ў ім стала песняй,
Ажыццяўленнем запаветных мар.
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***
З вярхоўя Бесядзі на Сож у Гомель
Вёў ветразь Лада – княжыч малады.
Імкнуўся ён не проста ў падарожжа –
Спяшаўся да абранніцы сваёй.

***
Ён вернецца з князёўнай маладою,
Якую называюць Хацім’ёй.
Час будзе – па-над Бесяддзю-ракою
Ён з жонкай выйдзе ўжо на бераг свой.

***
І жыць сям’я на новым месцы стала,
Сваю тут гаспадарку завяла.
Але аднойчы Хацім’я спытала:
– Чаму царква ў нас у зямлю ўрасла?
Сказала: – Мала пра сябе мы дбаем,
Глядзім на свет, як козы на траву, –
Прасіла мужа, каб над родным краем
Узняць вышэй найлепшую царкву.
І вось, калі ўжо восень наступіла,
У вёску з вёскі раптам слых пайшоў,
Што Хацім’я на працу запрасіла
І муляроў, і цесляў з мужыкоў.
Яшчэ казалі, самых галасістых
У хор сабрала хлопцаў і дзяўчат.
Навокал гарадка, дзе парк квяцісты,
Наведала нямала бедных хат.
Жадае, каб у будні і ў нядзелі
Народ паслухаць мог царкоўны хор.
Жанок далей ад кроснаў і кудзеляў
Жыццё само пакліча на прастор.

***
Усіх сяльчан праз горыч і нянасце
Яна сама ўжо да царквы вяла,
Усім у сэрцы несла веру ў шчасце,
Каб людзям мець больш ласкі і цяпла.
Муж прыгадаў як зваў князёўну Хоцяй,
Калі над Сожам быў вяселля дзень.
Цяпер яна ў дом свой не ў самоце
З ім побач па-над Бесяддзю ідзе.
Яна тут першай запаліла свечку,
Увайшоўшы ў свой пабудаваны храм.
Ды трэба ж назву даць было мястэчку,
Дзе столькі розных шыльдаў, крам і брам.
Як лепшы дар для роднае старонкі
Змагла князёўна храм пабудаваць.
І муж рашыў – каб імем любай жонкі
Сваё мястэчка Хоцімскам назваць!

На Хоцімшчыне сапраўды жывуць вельмі шчырыя, таленаві-
тыя, прыгожыя, працалюбівыя людзі. Яны любяць сваю зямлю, свой
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народ, захоўваюць свае традыцыі. Шмат робіцца на гэтай зямлі ў
плане духоўнага адраджэння народа.

У раёне дзейнічаюць 4 суполкі (грамады) праваслаўнай канфесіі,
3 – пратэстанцкай накіраванасці – хрысціян веры евангельскай, 5 куль-
тавых збудаванняў.

Перлінай Хоцімскай зямлі з’яўляецца Свята-Троіцкі сабор, па-
будаваны па праекце храма Хрыста Збавіцеля ў Маскве, зменьшаны
ў 10 разоў. У 1861 годзе пасля абвяшчэння Маніфеста аб адмене
прыгоннага права Хоцімскае купецтва вырашыла пабудаваць новы
вялікі храм у гонар гэтай гістарычнай падзеі. Дзеля гэтай мэты было
сабрана 20 тысяч рублёў золатам. Будаўніцтва заняло 12 гадоў, пры-
чым усе матэрыялы выраблялі мясцовыя майстры на месцы. У 1873
годзе на свята Пяцідзесятніцы храм быў асвечаны  архіепіскапам
Магілёўскім і Мсціслаўскім Яўсевіем. Уладыка быў уражаны прыга-
жосцю і веліччу храма і адразу ж выдаў грамату аб найменаванні яго
саборам Святой Тройцы. Першым настаяцелем сабора быў святар
Іаан Цітовіч. Пасля яго смерці ў 1789 годзе настаяцелем стаў святар
А. С. Альшэўскі, які праслужыў у храме 50 гадоў. Першым старастам
быў Пётр Камянёў, яго пераемнікам стаў Марк Аляксандравіч Магі-
лёўцаў. Затым служыў іераманах Павел. Праз 4 гады айца Паўла
арыштавалі. Пасля яго святара ў храме не было, людзі служылі са-
мастойна, келейным чынам.

У 1938 годзе сабор зачынілі. У двары райвыканкама спалілі
іконы, святарскае адзенне. Былі разбураны вежы храма. З гэтай
цэглы зрабілі прыбудову да храма, у якой спачатку быў банк, пасля
школа механізацыі. У будынку сабора зрабілі зернесклад, пасля –
раённы Дом культуры.

У час Вялікай Айчыннай вайны нямецкія ўлады ператварылі са-
бор у бастыён. Пасля Вялікай Айчыннай вайны будынак доўгі час
заставаўся пустым, пасля ў ім захоўвалі зерне, а ў 1954 годзе ён
зноў быў перароблены ў Дом культуры.

З 1958 года святаром стаў архімандрыт Кірыл (Бадзіч Аляксей
Пятровіч) 1929 года нараджэння. Паходзіць айцец Кірыл з в. Ружна-
вічы Пружанскага раёна. Пасля арміі ён скончыў духоўную семіна-
рыю ў Жыровічах. Воляю лёсу апынуўся ў Хоцімску. Дзякуючы нама-
ганням айца Кірыла, па яго настойлівай просьбе і пры падтрымцы
жыхароў раёна ў 1992 годзе будынак вярнулі вернікам. Нягледзячы
на ўсе цяжкасці, сабор паступова набывае свой ранейшы выгляд.

У красавіку 1997 года ў раёне праходзіў дабрачынны марафон
па зборы сродкаў для аднаўлення Свята-Троіцкага сабора. Не зас-
таліся ў баку ад дабрачыннай акцыі работнікі медыцыны, культуры,
педагогі раёна, прысутнічаў прадстаўнік Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь. Сабраныя сродкі леглі ў аснову аднаўлення храма. Пад кіраў-
ніцтвам архімандрыта Кірылы былі праведзены рэстаўрацыйныя
работы: адноўлены вежы купалоў, абсталяваны будынак сабора,
пабудаваны вароты і агароджы, дзве капліцы, хрысцільнае і гаспа-
дарчае памяшканні.

У 1999 годзе сабор быў асвечаны праасвяшчэнным Максімам
архіепіскапам Магілёўскім і Мсціслаўскім.
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У 2002 годзе архімандрыт Кірыл, святар і настаяцель Свята-
Троіцкага сабора, удастоены прэміі «За духоўнае адраджэнне».

У 2004 годзе адбылася яшчэ адна знамянальная падзея. На ахвя-
раванні прыхажан, дабрачынны збор устаноў, арганізацый і прадпры-
емстваў быў адліты і дастаўлены ў Хоцімск звон для Свята-Троіцкага
сабора вагой 80 пудоў, або 120 кілаграмаў. Такі звон быў адліты на
Беларусі ўпершыню.

Пры саборы для дзяцей адкрыта царкоўна-прыходская школа.
Створаны дзіцячы царкоўны хор. У саборы праводзяцца калядныя елкі.

З кожным годам павялічваецца колькасць прыхажан не толькі
з Хоцімска, але і памежных раёнаў Расійскай Федэрацыі.

Свята-Троіцкі сабор з’яўляецца візітнай карткай г. п. Хоцімска,
гісторыка-культурнай каштоўнасцю.

Паводле архіўных дакументаў у XV ст. у мястэчку Хоцімск дзейні-
чалі тры праваслаўныя царквы. У пачатку XX ст. на тэрыторыі Хоцімска-
га раёна было 12 цэркваў. Яны закладваліся ў памяць аб знамянальных
падзеях, часцей за ўсё рэлігійных. У іх рабіўся «прастол» – месца ў
алтары, прысвечанае імені або падзеі. Па прастоле называлася царк-
ва, а прыход, які абслугоўвала царква, меў сваё храмавае свята. У Хо-
цімску было 3 храмы, з іх 2 не захаваліся.

Пакроўская царква была пабудавана з дрэва і размешчана ў
маёнтку Абаленскіх за р. Беседзь. У 1903 г. перанесена ў Хоцімск
і пастаўлена на двары Праабражэнскай царквы каля магільнага скле-
па князёў Абаленскіх.

Цагляная Праабражэнская царква з прыходам савецкай улады-
была  разбурана.

На тэрыторыі раёна дзейнічалі: у в. Баханы драўляная царква,
спалена; у в. Бярозкі храм Пятра і Паўла, драўляны; у в. Бяседавічы
драўляная царква, знесена; у в. Елавец драўляны храм; у в. Ельня
драўляны храм; у в. Забялышына храм Раства Іаана Хрысціцеля; у
в. Мужычок царква прападобнага Мікалая, цагляная; у в. Трасціно цар-
ква прападобнага Ануфрыя; у в. Чарняўка царква Пакрова. Капліцы
былі ў Хоцімску, у вёсках Вялікая Ліпаўка, Малая Ліпаўка, Малуноўка.

Кожны народ, як бы не змянялася яго жыццё, застаецца самім
сабой. Асноўныя этнічныя асаблівасці, спецыфіка нацыянальнага
светапогляду і псіхалогіі захоўваюцца на ўсіх этапах развіцця. Бяс-
спрэчна, ідзе працэс паглыблення светапогляду і пашырэння
псіхічнай сферы, але іх унутраная, спецыфічная для кожнага народа
сутнасць застаецца і забяспечвае трываласць існавання этнасу.

Пераемнасць пакаленняў нідзе не адлюстроўваецца так поўна
і натуральна, як у фальклоры. У апошні час усё больш набірае сілу
навуковая і культурна-асветніцкая плынь, у якой народная творчасць
бачыцца ў трох вымярэннях – мінулым, сучасным і будучым. Вялікае
значэнне мае фальклор для стварэння цэласнай выявы свету, ус-
прыняцці сябе ў Сусвеце, асэнсаванні свайго месца на Зямлі. Глы-
бокае і ўсебаковае вывучэнне фальклору – найпершага і найглыбей-
шага самавыяўлення народнай душы – дае магчымасць даследа-
ваць вытокі нацыянальнай самасвядомасці, што дапаможа нам больш
аб’ектыўна ацаніць гісторыю і правільна арыентавацца ў сучасных
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этнічных працэсах. Хоцімскі раён Магілёўскай вобласці мае вельмі
багатую і разнастайную фальклорную спадчыну. Дзякуючы рупліў-
цам-збіральнікам фальклору многае з найкаштоўнейшай духоўнай
спадчыны нашых продкаў захавалася і стала набыткам сённяшніх
і будучых пакаленняў беларусаў.

Пра важнасць захавання помнікаў фальклору і этнаграфіі наву-
коўцы пачалі задумвацца параўнальна нядаўна – у канцы XVІІІ ст. Як
раз у гэты час (у 1786 г.) у Беларусі была праведзена першая этна-
графічная экспедыцыя пад кіраўніцтвам Андрэя Казіміравіча Мее-
ра, вынікам якой стала яго праца «Апісанне Крычаўскага графства,
або былога староства». Потым, у XІX ст., вывучэнне Беларусі стала
ажыццяўляцца планава і больш-менш якасна. На жаль, Хоцімшчына
не была шырока прадстаўлена ў спісе рэгіёнаў, фальклорна-этнаг-
рафічная адметнасць якіх была б афіцыйна засведчана. Таму і грун-
тоўнае вывучэнне яе вуснай спадчыны распачалося толькі ў другой
палове наступнага, XX ст.

Аднымі з першых запісалі песні і некаторыя абрады ў Забялы-
шынскім прыходзе Клімавіцкага павета пазаштатныя карэспандэн-
ты «Могилевских губернских новостей». Затым, сістэматызаваныя
пад кіраўніцтвам рэдактара газеты І. В. Рубаноўскага, гэтыя матэ-
рыялы ўвайшлі ў першы том унікальнага «Опыта описания Могилев-
ской губернии…» (1882 г.).

У чацвёртым выпуску манументальнага выдання Е. Р. Рамана-
ва «Белорусскій сборникъ» (1891 г.) на с. 196, 197 знаходзім запіса-
нае ў мястэчку Забялышына цікавае паданне пра паходжанне во-
зера. Змест яго наследуе лепшыя традыцыі старажытных апокры-
фаў, у якіх Бог і святыя апосталы надзяляюцца рысамі рэальных,
вядомых многім людзей.

БОГ І ЎДАВА
[Як станавілася азяро]

Ішоў Гасподзь і Мікола і Ягорый. Было ўрэмя на загавіны. Прасіліся
начаваць па дзярэўні, і ніхто іх не пусціў. Сышлі ўсю дзярэўню – ніхто не
пусціў. На канцы дзярэўні жыла сабе ўдовушка, пабедная галовушка. І прый-
шоў к ёй Гасподзь і Мікола і Ягорый і просяцца ў яе начаваць:

– Пусці нас паначаваць, бабушка. Усю дзярэўню сышлі – ніхто нас не
пусціў.

– Рада б я, дзядзенькі, вас пусціць паначаваць, дык такей сягонняшні
дзень, што людзі загаўляюць, а мне нечым.

І яны атвячаюць ёй:
– Бог пашлець усё, толькі пусціце паначаваць.
– Ды за начлег, дзядзенькі, мы не спорым: начуйце сабе.
Заначавалі. Клапоціць бабушка ета, што няма ў яе хлеба. Гасподзь

гаворыць ёй:
– Нясі, баба, дзежку сюды.
Яна ўнесла. Уліла вады. Гасподзь узяў, усыпаў горсць мукі.
– Закрывай, – гаворыць, – бабушка, яе.
Яна закрыла і паставіла на ляжанку. І думаець яна сабе: «Што тут ёсць,

што ён усыпаў? У нас не так дзелаюць – пабольш сыплюць». І пайшла па
дзярэўні прасіць мукі дабавіць больша – і ніхто не даў.
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І бабе етай не спіцца і не ляжыцца, думаець: «Як мне етых людзей
заўтра прывеціць?»

Ну, паначавалі, усталі, памылісь, Богу памалілісь. Пасматрыць баба
ў дзяжу – цэлая дзяжа хлеба. То ўхваліла яна Госпада Бога. І то яна ўдумала,
што ета не якея-небудзь людзі, а якея-небудзь прарокі. Напякла ляпёшак
і падносіць ім снедаць. Ну, што яны там ці снедалі, ці не снедалі, паблага-
дарылі ёй і пайшлі.

Пайшлі яны, выходзіць баба з свае хаты, пасматрыць – дзярэўні
няма. А станавілася азяро. То яна сільна злякнулась і спугалась, начала
Богу маліцца.

Еўдакім Раманавіч Раманаў, які апублікаваў больш за 10 тыс. фаль-
клорных твораў, не абмінуў увагай і такі утылітарны, тады яшчэ прак-
тычны жанр, як замовы. Клімавіцкі павет (у тым ліку, вядома, і цяпе-
рашняя Хоцімшчына) таксама даў яму некалькі дзесяткаў «моцных»
(як сцвярджалі рэспандэнты) па сіле свайго ўздзеяння «нагавораў».

Паводле сведчання даследчыкаў фальклору (З. Я. Мажэйка,
Т. Б. Варфаламеева), значную навуковую вартасць маюць песен-
ныя запісы, зробленыя ў 1908 г. у вёсках і мястэчках тагачаснага
Клімавіцага павета І. Зубавым. На жаль, шырокаму чытачу яны да-
гэтуль застаюцца недаступнымі. Тым не менш важны ўжо сам факт
іх існавання, таго, што каштоўныя духоўныя набыткі навечна зас-
таліся ў гісторыі нашай культуры.

Увогуле, XX ст. як бы падвяло рахунак таму, што было назапаша-
на чалавецтвам за доўгія стагоддзі яго існавання. Для вуснай народ-
най творчасці беларусаў такім «рахункам» стала выданне шматтом-
нага збору «Беларуская народная творчасць», здзейсненае Інстыту-
там мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук
Беларусі. Шырока прадстаўлены ў гэтым унікальным выданні і фаль-
клор Хоцімшчыны. Вось некаторыя ўзоры песень, запісаных у гэтым
раёне ў 1968 г. удзельнікамі фальклорна-этнаграфічнай экспедыцыі:

– Ой, вясна, вясна,
Што ты нам прынясла?
– Дзевачкам па яечку,
Хлопцам па скулечку.
Дзеўкам па булцы,
Хлопцам па скулцы.
Ой, вясна, вясна,
Цёплае лецечка,
Абрасла трава,
Як авечачка1.

Гэтак спявалі на гуканні вясны дзяўчаты. Хлопцы ж пелі наадварот:
Хлопцам па булцы,
Дзеўкам па скулцы.

На хрэсьбінах у час застолля была папулярнай такая песня:
Я ў піру была, я ў бяседушке,
Я ў бяседушке, у суседушкі.

1 Запісаў А. С. Фядосік у в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад М. Е. Новікавай, 75 год.



14

Я не мёд піла, а гарэлачку.
Я піла молада з поўнага вядра,
З поўнага вядра цераз край да дна.
Я піла, піла, напівалася,
Цёмным лесам ішла, не баялася,
Чыстым полем ішла, не шаталася,
А к двору падышла, пашацілася,
За вярмелюшку я схапілася.
–  А вярмель мой, вярмель,
ты вярмелюшка,
Падзяржы мяне, бабу п’яну,
бабу хмельную1.

Тут, думаецца, варта патлумачыць, што слова «вярмель» ад рус-
кага «верея» – шула па-нашаму.

Не можа не ўразіць слухача, не абудзіць у ім сыновых пачуццяў
адна з балад, запісаная ў тым жа Забялышыне Л. М. Салавей ад
Матроны Новікавай (1897 г. нар.) і Настассі Смірновай (1903 г. нар.).
Сапраўды мудры народ умеў дайсці да сэрцаў сваіх неабачлівых
дзяцей:

Гоман, гоман на вуліцы,
А пайду ж я паслухаю.

А сын матку з двара гоніць:
– Ідзі, маці, далоў з двара.

А ты ўжо мне надаела,
Надаела, надакучыла.

Надаела, надакучыла,
Дзяцей маіх памучыла.

Дзяцей маіх памучыла,
Жану маю ізжурыла.

А пайшла маці, заплакала,
Ідзець поле і другое.

На трэцяе стала ўсхадзіць,
А ці не стогніць дарожачка.

А ці не стогніць дарожачка,
То сын матку даганяіць.

– Вярнісь, вярнісь, мая мамачка,
Вярнісь, вярнісь, мая родная.

У мяне ўжо бяда здзеілася:
Конь вараны на ногі ўпаў.

Конь вараны на ногі ўпаў,
Жана млада ў пасцель лягла.

Жана млада ў пасцель лягла,
Дзеці малыя забалелі.

Стала маці, падумала,
Яна дворачку вярнулася.

1 Запісала М. С. Шушкевіч у в. Забялышын  ад Ганны Казаковай, 48 год.
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К двору стала падыходзіць,
Конь вараны на стайні зарзаў.

Дзеці малыя заскакалі,
Жана млада з пасцелі ўстала.

Усе, бадай, сёння ведаюць беларускую жартоўную песню «Ой,
хацела ж мяне маць…». На Хоцімшчыне існуе свой варыянт гэтай
песні, нічым не горшы ў плане мастацкіх вартасцей за той, што вы=
конваюць у самых прэстыжных залах рэспублікі. Запісаны ён у 1968 г.
у в. Трасціно В. І. Скідан ад Р. П. Захаранка:

Ой, хацела ж мяне маць
За каваля замуж даць.
Ой, дуду маю дуду,
Дуду=дуду.

За каваля не пайду,
Каваль будзе куці=куці,
А мне скажа мехам дуці.

Ой, хацела ж мяне маць
За рымара замуж даць.

Рымар будзе шыці=шыці,
А мне скажа дратву віці.

Ой, хацела ж мяне маць
За п’яніцу замуж даць.

Бо п’яніца будзе піці,
Мяне младу будзе біці.

Ой, хацела ж мяне маць
За мельніка замуж даць.

Мельнік меле і шатруе,
Абярнецца, пацалуе.

А ў мельніка хата чорна,
А ў хаце стаяць жорна.

Жорна будуць пытляваць,
А я буду цалаваць.

У 1996 годзе выйшаў зборнік «Традыцыйны фальклор Магілёў=
скага Падняпроўя» (уклад. Т. Б. Варфаламеевай, дзе таксама змеш=
чаны творы, запісаныя на Хоцімшчыне. Напрыклад, калядная песня,
запісана ў в. Трасціно, жніўная песня, запісаная ў в. Варвараўка і ў
в. Узлогі, вясельная песня, запісаная ў в. Ліпаўка, Трасціно, Янаполле
і інш.). У в. Ліпаўка былі запісаны цікавыя купальскія павер’і ад Фёклы
Осіпаўны Раманенка: «Купальская ноч такая, што калдуюць многа.
Можна здзелаць, штоб ваўком быць і свіннёю, і кім хочаш, ці катом
пабяжыш. Расказвалі, адна дзеўка сядзела з хлопцам уночы і бачыць –
капна сена па вуліцы бягіць. А няма ні каня, ні чалавека, ні калёс. Ета
на Івана ведзьмы ператвараюцца так і бегаюць, урэд дзелаюць. Вот
у нас раньшэ агароды палоскамі былі, дык яны, кажуць, бегалі да,
к прымеру, з маёй паласы зямлі схваціць і сабе нясець. Ета што б мне
беднасць была, а ёй багацтва».
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У 1999 г. з’явілася кніга «Песні Беларускага Падняпроўя», у якой
З. Я. Мажэйка і Т. Б. Варфаламеева на самым высокім мастацка-
навуковым узроўні падалі запісы больш за 300 выдатных узораў пе-
сеннай творчасці рэгіёна. Вартае месца сярод іх занялі песні
таленавітых спявачак з вёсак Бяседавічы, Ліпаўка, Варвараўка, Ена-
полле, Васілёўка…

Вось, для прыкладу, адна з гэтых песень, так званая «паста-
вая» (спявалася ў пост):

А дарогаю шурокаю,
А дуброваю зялёнаю.
А туды ж бегла сіротачка.
А стреўсь з ёй сам Госпад Бог:
– Ты куды бягіш, сіротачка?
– Я бягу ж, бягу на круту гару,
На крутой гарэ каплічачка,
А ў каплічычкі мая мамычка,
А расчашы мне русу косычку.
– А ніхай чэшыць люта мачыха.
– Люта мачыха чэшыць – валосся рвець,
Абуваіць – праклінаіць1.

Легенды і паданні пра паходжанне вёсак Хоцімскага раёна
змясціў А. М. Ненадавец у кнізе «Магілёўшчына ў легендах і падан-
нях» (Мінск : Беларусь, 2002 г.).

І ў пачатку XXІ ст. жыхары многіх вёсак Хоцімшчыны працягва-
юць захоўваць традыцыі продкаў. Жыхары в. Горня дагэтуль не забы-
ваюць пра свята сваёй іконы. Раней амаль кожная вёска Магілёў-
шчыны мела ікону-абаронцу. У Горні – гэта ікона святой вялікай па-
кутніцы Варвары. Для свята вяскоўцы рыхтуюцца загадзя – забіваюць
парсюка, купляюць (або гоняць) гарэлку і чакаюць дарагіх гасцей.
Калі тыя прыязджаюць, распачынаецца само свята…

Як сцвярджае 75-гадовая Кацярына Міронаўна Лаушчанка, пес-
ня «Касіў Ясь канюшыну» пайшла з Хоцімшчыны, з в. Роскаш. Спа-
чатку песня была праспявана на абласным аглядзе-конкурсе. Стар-
шыня журы Р. Р. Шырма даў ёй высокую ацэнку і, уласна, вывеў на
шырокую сцэну, бо потым вясковыя спявачкі выконвалі яе і ў Мінску,
і ў Маскве. Праз колькі часу жывая народная песня кінулася на вочы
«Песнярам»…

Кацырына Міронаўна ведала і працяг «Яся…»:
Ясь жаніўся на Яніне,
Працавітай жа дзяўчыне.
І цяпер Яніна з Ясем
Працай славяцца ў калгасе.

Косіць Яська канюшыну
Не касою, а машынай.
На Яніну Яська гляне –
Жне Яніна на камбайне.

1 Запісала Т. І. Кухаронак у 1993 г. у  в. Бяседавічы ад М. Р. Чыбусавай,
1915 г. нар.
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Давай, Яська, пасядзім,
Пра жыццё пагутарым.
Любка мамка ты наша,
Не паедзем із калгаса.

Як нам добра тут жыць.
Сваім калгасам даражыць.
Ясь знайшоў свой пакос.
Прыязджайце ў наш калхоз.

Вядомы Хоцімскі раён сваімі фальклорнымі калектывамі: «Ме=
дуніца» в. Клін, «Ліпаўчанка» в. Ліпаўка, дуэт в. Янаполле, салістка
в. Баханы, дуэт в. Варвараўка, калектыў «Яльняначка» в. Ельня, ка=
лектыў в. Іванаўка, пры РЦК створаны новы калектыў «Адраджэн=
не». Ужо шмат гадоў пры РЦК працуе фальклорная экспедыцыя, якая
займаецца зборам і адраджэннем народных абрадаў. Кіруе экспе=
дыцыяй супрацоўнік мясцовага аддзела культуры Л. Я. Сотнікава.

У раёне дзейнічаюць 6 калектываў мастацкай самадзейнасці са
званнем «народны». Гэта калектывы «Дабрадзея» (РЦК), «Спадчына»
(Забялышынскі СДК), «Быліна» (Трасцінскі СДК), «Бярозка» (Бяроз=
каўскі СДК), «Пацеха» (РЦК), хор ветэранаў вайны і працы (РЦК).

Хор «Дабрадзея» быў створаны ў кастрычніку 1984 года на базе
раённага Дома культуры. Заснавальнік і кіраўнік – М. А. Кошкіна. У кра=
савіку 1995 года хору было прысвоена званне «народны». У рэпертуа=
ры калектыва беларускія, рускія народныя песні, абрадавыя, хара=
водныя, жартоўныя, песні беларускіх і рускіх кампазітараў, мясцо=
вых аўтараў. Са сваёй канцэртнай праграмай хор «Дабрадзея»
выступае на ўсіх гарадскіх мерапрыемствах, народных святах. Ка=
лектыў – актыўны ўдзельнік выязных канцэртаў у суседнія раёны,
часты госць у расіян Клятнянскага, Суражскага, Мглінскага раёнаў
Бранскай вобласці. У 1985 годзе кіраўнік хора ўзнагароджаны дып=
ломам лаурэата Усесаюзнага агляда=конкурса, прысвечанага
40=годдзю перамогі над нямецка=фашысцкімі захопнікамі. У 1999 го=
дзе хор узнагароджаны дыпломам за ўдзел у ІІ Усесаюзным фесты=
валі народнай творчасці. Трыо народнага хора прымала ўдзел у аб=
ласным фестывалі «Беларусь – мая песня». У Мсціслаўлі народны
хор узнагароджаны ганаровай граматай. Хор «Дабрадзея» прымаў
удзел у «Дажынках=2006» (Бабруйск).

Народны хор «Спадчына» Забялышынскага СДК пачаў стварац=
ца ў 1972 годзе. Спачатку гэта быў невялікі ансамбль фальклорнай
песні, але з кожным годам калектыў павялічваўся. Так з’явіўся хор,
які ў 1987 годзе атрымаў званне «народны». У рэпертуары калекты=
ва народныя песні, песні савецкіх кампазітараў. Ёсць у хора і мала=
дое пакаленне – дзіцячы ансамбль «Зорачка», якім кіруе В. В. Пет=
рачэнка. Калектыў «Спадчына» – пастаянны ўдзельнік усіх аглядаў,
конкурсаў, фестываляў. Узнагароджаны дыпломам лаурэата Усеса=
юзнага агляда=конкурса, прысвечанага 40=годдзю перамогі над ня=
мецка=фашысцкімі захопнікаміі, ганаровай граматай Міністэрства
культуры БССР. У Шклове на «Дажынках=2000» калектыў «Спадчы=
на» быў узнагароджаны дыпломам, удзельнічаў у «Дажынках=2006»
(Бабруйск) і ў Дні славянскай пісьменнасці (Мсціслаўе).
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Ансамбль народнай песні «Бярозка» атрымаў званне «народ=
ны» ў 1998 годзе. Ён мае доўгую і яркую гісторыю. Быў створаны
ў 1974 годзе дырэктарам СДК К. М. Лаушчанка як жаночы ансамбль,
што не меў назвы. Жанчыны проста збіраліся, каб паспяваць бела=
рускія народныя песні. Збіральніцай народных песень была сама
Кацярына Міронаўна, яна ж была і салісткай ансамбля. На працягу
многіх гадоў гэта быў згуртаваны творчы калектыў, які налічваў
9 чалавек. Яны былі пастаяннымі ўдзельнікамі ўсіх аглядаў, фесты=
валяў, канцэртаў як у раёне, так і за яго межамі. З цягам часу ан=
самбль папоўніўся новымі ўдзельнікамі, новымі яркімі галасамі.
Паклапаціліся і пра маладую змену – пры СДК дзейнічае дзіцячы
калектыў.

Ансамбль беларускай песні «Быліна» (Трасцінскі СДК) быў ство=
раны ў 1987 годзе. Першапачаткова ў склад ансамбля ўваходзілі
12 чалавек. У 1992 годзе калектывам была падрыхтавана праграма
для ўдзелу ў тэлеперадачы «Запрашаем на вячоркі». Аснову рэпер=
туара складаюць беларускія народныя песні. У 2003 годзе ансамб=
лю прысвоена званне «народны».

Ансамбль «Пацеха» (РЦК) быў створаны ў 1999 годзе, а ў 2006 го=
дзе калектыву было прысвоена званне «народны». «Пацеха» – часты
госць як у суседніх раёнах, так і ў Клятнянскім, Суражскім, Пачынскім,
Мглінскім раёнах Бранскай вобласці. Народны ансамбль з’яўляец=
ца ўдзельнікам абласнога свята «Народная прыпеўка» ў Слаўгара=
дзе. За высокі прафесійны ўзровень і актыўны ўдзел у культурным
жыцці раёна ў 2007 годзе народны калектыў «Пацеха» ўзнагароджа=
ны пахвальнай граматай. Ансамбль прымаў удзел у Рэспубліканскім
фестывалі «Дажынкі=2006», у Дні славянскай пісьменнасці (Шклоў,
2007 г.), у Міжнародным фестывалі народнай творчасці «Вянок сяб=
роўства» (Бабруйск), дзе быў узнагароджаны дыпломамі.

Хор ветэранаў вайны і працы быў створаны пры РЦК у лістападзе
1993 года па ініцыятыве былой настаўніцы замежнай мовы Г. М. Урба=
новіч. Яна сабрала сваіх калег, якія і склалі аснову гэтага калектыва.
У 1998 годзе ансамблю было прысвоена званне «народны». Рэперту=
ар хора разнастайны. Старэюць людзі, але не старэе хор – кожны год
ён папаўняецца маладымі ўдзельнікамі, хоць аснову яго складаюць
ветэраны. Пры калектыве створаны аматарскі клуб «Залатая восень».
Народны хор ветэранаў вайны і працы – пастаянны ўдзельнік усіх
мерапрыемстваў, што праводзяцца ў горадзе і раёне.

У раёне стала традыцыяй адраджаць народныя святы і абрады.
Так, напрыклад, у в. Бярозкі быў праведзены абрад «Уваходзіны»,
у в. Варвараўка – старажытны абрад «Хрэсьбіны». Пастаянна ва ўсіх
установах культуры праводзіцца тэатралізаванае прадстаўленне
«Калядны вечар».

Увогуле, Хоцімскі раён цікавы тым, што многія фальклорныя
творы, звычаі і абрады захоўваюцца там не толькі ў памяці інфарма=
тараў, але існуюць у жывым бытаванні і сёння.

У гэтай кнізе змешчаны матэрыялы, запісаныя за апошнія двац=
цаць гадоў у вёсках Хоцімскага раёна. Хочацца выразіць велізарную
падзяку за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыялаў кнігі адміністрацыі
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Хоцімскага раёна – намесніку старшыні райвыканкама Ж. В. Каза-
ковай, загадчыку аддзела культуры М. А. Хучаву, усім супрацоўнікам
аддзела культуры, асабліва Л. Е. Сотнікавай, дырэктару раённага
цэнтра культуры Т. В. Паседзька, дырэктару краязнаўчага Хоцімска-
га музея  Н. С. Барадзіной, супрацоўнікам краязнаўчага Хоцімскага
музея Н. М. Холадавай, В. П. Міджан Гарсія, кіраўніку гуртка сало-
мапляцення Т. П. Журун, дырэктару Хоцімскай сярэдняй школы №1
Г. М. Белікавай, настаўніцы гісторыі В. І. Баурынай, настаўніцы бе-
ларускай мовы і літаратуры СШ № 2  Н. І. Кавалёвай, фатокарэспан-
дэнту С. В. Бабровай, супрацоўнікам мясцовых бібліятэк, раённым
мастацкім калектывам і ўсім жыхарам Хоцімшчыны.
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СЯМЕЙНЫЯ АБРАДЫ

Сямейная абраднасць у пэўнай ступені захавалася ў розных
рэгіёнах Беларусі. У плане даследавання сямейнай абраднасці асаб=
лівую каштоўнасць уяўляе паэзія, якая яе суправаджала. Жыхары
Хоцімшчыны не толькі захавалі ў памяці помнікі спрадвечнай народ=
най культуры. Народныя звычаі і абрады з’яўляюцца неад’емнай ча=
сткай іх жыцця, яны працягваюць бытаваць і сёння, што асабліва
датычыцца абрадаў сямейнага цыкла.

Сямейныя звычаі і абрады аб’ядноўвалі і ўмацоўвалі сям’ю, слу=
жылі своеасаблівым механізмам для перадачы этнічных традыцый,
маральна=этычных норм і прынцыпаў ад старэйшых пакаленняў да
малодшых. Яны дапамагалі кожнай канкрэтнай сям’і з годнасцю ад=
значыць такія важныя падзеі, як нараджэнне дзіцяці і ўступленне ма=
ладых у шлюб або зняць эмацыянальна=псіхічнае напружанне ў вы=
падку смерці каго=небудзь з блізкіх, з павагай да жывых і нябожчыка
пахаваць і памянуць яго. Разам з тым традыцыйная сямейная абрад=
насць умацоўвала і «знешнія» сувязі сям’і з суседзямі, сваякамі, сяб=
рамі; дапамагала ўсталяванню добразычлівых адносін паміж імі, па=
дымала прэстыж сям’і сярод аднавяскоўцаў.

Веданне і дэталёвае выкананне традыцыйных сямейных звы=
чаяў і абрадаў адыгрывала немалаважную ролю ў фарміраванні пэў=
най станоўчай ці адмоўнай грамадскай думкі пра тую ці іншую ся=
м’ю, што мела вялікае значэнне для апошняй. Гэтая грамадская дум=
ка (слава) перадавалася з пакалення ў пакаленне і пэўным чынам
адбі=валася на лёсе дзяцей, унукаў і праўнукаў.

1. Нараджэнне. Радзіны. Хрышчэнне.

Нараджэнне новага чалавека – вялікая таямніца прыроды – ва
ўсе часы хвалявала людзей. Радзінная абраднасць, якая ўласцівая ў
розных этнічных праявах усім народам свету, прайшла доўгі і скла=
даны шлях развіцця, увабраўшы ў сябе адзнакі ўсіх этапаў гісторыі
грамадства. Праз многія стагоддзі данесла яна да нас жывы подых
старажытнасці, дала адчуць клопаты людзей родавага ладу, іх све=
таадчуванне і цудоўную паэзію. Радзінная абраднасць і паэзія ў бе=
ларусаў захаваліся лепш, чым у іншых усходнеславянскіх народаў, і
адносіцца да спецыфікі іх фальклору. Звычаі, абрады і паэзія, звяза=
ныя з паяўленнем на свет дзіцяці, былі прызначаны забяспечыць
шчаслівы лёс нованароджанага, палегчыць пакуты парадзіхі.

Шмат забабонаў і забаронаў, прыкмет і абмежаванняў было звя=
зана перш за ўсё з паводзінамі цяжарнай жанчыны. Ёй нельга было,
напрыклад, займацца ніякай справай (акрамя прыгатавання ежы і
прыбірання хаты) у час Каляд і ў іншыя святочныя дні (у нядзелю, на
Св. Духа, Тройцу, Вялікдзень, тыдзень пасля Вялікадня). Лічылася,
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што калі ў такі недазволены час жанчына, напрыклад, прышывае
гузікі да кашулі і нехта гэта ўбачыць, тады дзіця абавязкова народзіц-
ца з гузікам (бародаўкай) на твары або на вуху. Калі ж жанчына на
свята прасуе кашлю (і гэта нехта ўбачыць), то ў дзіцяці будзе ўвесь
бок чырвоны. Інфарматары паведамляюць, што такія выпадкі мелі
месца на самой справе. Некаторыя з такіх забаронаў былі заснава-
ны на жыццёвым вопыце і мелі практычны характар.

Напрыклад, цяжарная жанчына павінна была пазбягаць спало-
хаў і не трымаць доўга рукі ўзнятымі ўверх, інакш яна магла страціць
дзіця. Будучай маці нельга было глядзець на нябожчыка, нават калі
паміраў хто-небудзь з блізкіх людзей, бо нованароджаны будзе хво-
ры і бледны. Калі ў вёсцы здараўся пажар, цяжарныя жанчыны хава-
ліся ў сваіх хатах, каб не спалохацца і раптам не схапіцца рукамі за
твар або іншую частку цела, таму што тады дзіця можа нарадзіцца з
чырвонай плямай на гэтым самым месцы.

Цяжарная жанчына не павінна была доўга глядзець у люстэрка
або ваду, інакш дзіця магло нарадзіцца касавокім або з бяльмом на
вачах. Нельга было красці, карыстацца чужымі рэчамі, бо тады дзіця
будзе злодзеем. Асабліва нельга было апранацца без дазволу ў чужы
строй, бо дзіця можа памерці ненароджаным. Нельга было насту-
паць на хамут, дугу, аглоблі (і на іншыя падобныя рэчы), каб дзіця не
нарадзілася гарбуном. Нельга было пераступаць праз карамысла, а
то ў час родаў будзе звадзіць сутаргай ногі. Нельга было пляваць на
падлу, бо ў дзіцяці будзе з рота непрыемны пах. Нельга было насіць
адзежу з вузельчыкамі, з завязанымі паясамі, з тасёмкамі, каб не
наклікаць цяжкія роды. Калі на даху дома, дзе жыла цяжарная жан-
чына, крычаў філін або доўга і моцна кувала зязюля (гэта азначала
хуткую смерць кагосьці з гэтай сям’і), тады цяжарную адпраўлялі
пажыць да каго-небудзь з блізкіх родзічаў у іншую хату. У апошнія
месяцы перад родамі было лепш не карыстацца калаўротам, бо ён
лічыўся прыналежнасцю калдуноў і ведзьмаў.

Лічылася, што калі цяжарная жанчына варыла кашу (а гэты час
у хаце знаходзіўся нейкі чужы чалавек) і каша «выбягала» з гаршка,
або калі з печкі выпадала цэгла, тады ў гэтай жанчыны мог здарыцца
выкідыш. Цяжарнай жанчыне наогул лепш было нічога не рабіць пры
людзях. Але калі ўсё ж такі трэба было працаваць не адной, тады
цяжарная жанчына павінна была пакласці ў абутак хмель, каб ад-
весці ад сябе сурокі.

Клопаты і непакой будучай маці, а таксама бліжэйшых яе родзі-
чаў узрасталі і дасягалі найбольшага напружання ў момант наступ-
лення родаў. Трэба было засцерагчы парадзіху ад чужых вачэй, каб
пазбегнуць сурокаў і злоснага чаравання. Людзі верылі, што чым
менш людзей будзе ведаць пра наступленне родаў, тым менш пакут
будзе цярпець парадзіха. Лічылі, што лепш за ўсё, каб пра роды не
ведаў ніхто, акрамя мужа і запрошанай ім бабкі-павітухі.

Часцей за ўсё жанчына раней нараджала ў лазні («дзіцячае мес-
ца» пасля таксама закопвалі ў лазні пад полакам). Каб дапамагчы
ёй, бабка акрамя сапраўднай лекарскай дапамогі прымяняла і пэў-
ныя магічныя сродкі. Апранутая ў белы строй, бабка з прыгаворам,
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напрыклад: «Сахрані, Гасподзь, абарані, дай лёгенька радзіць…»,
расплятала парадзісе касу, развязвала пацеркі, здымала завушні=
цы (але шлюбны пярсцёнак пакідала ў яе на руцэ), развязвала кашу=
лю, пояс і інш. Муж парадзіхі павінен быў адчыніць усе дзверы, паад=
мыкаць замкі, нават расшпіліць свой каўнер і кашулю, зняць свой
пояс. Усё гэта павінна было садзейнічаць хуткім і лёгкім родам. Пры
асабліва цяжкіх родах прасілі святара, каб ён адчыніў галоўныя ва=
роты ў царкве.

У далёкай старажытнасці існаваў такі звычай. Муж клаўся на
лаўку каля парадзіхі (яго бабка нават прывязвала вяроўкай), самой
парадзісе забаранялася крычаць і стагнаць, за яе крычаў і стагнаў
муж. Лічылася, што такім чынам ён забірае на сябе ўсе жончыны
пакуты. Пазней гэты звычай знік. Муж проста пачаў адыходзіць да=
лёка ад хаты, каб нічога не ведаць пра пакуты жонкі і не чуць яе крыку
і стогнаў. Гэтым ён нібы таксама дапамагаў ёй у пакутах.

Але галоўную ролю пры парадзісе выконвала менавіта бабка=
павітуха – разумная, кемлівая, з вялікім жыццёвым вопытам жан=
чына, якая ведала і розныя практычныя прыёмы народнай меды=
цыны, і знахарскую магію. Бабка не толькі прымала дзіця, але і
дапамагала парадзісе адразу пасля родаў. Бабка павінна была
ведаць, як спыніць крывацёк, адвёсці ліхаманку («пасляродавую
гарачку»).

Вось, напрыклад, тэксты замоў, пры дапамозе якіх бабка (або
проста знахарка) спыняла кроў: «Фу, ты, Божа мой, ні крыві, ні раны –
чыстая рана – ні сіняга вопуху. Ні нажом ня секлася, ні тапаром,
ніякім інструментам і нет у рабы божай (імя) ні шчыкоты, ні ламоты,
ні сіняга вопуху». Або «Благаславі, Госпадзі, чырвоную руду загава=
рыці ў рабы Божай (імя). У мале, у мале па смерці месяца… палзуш=
ча, змеюшчы п’юць руду і скровіцу. Неба зінець, вада ражаець, Святы
Якаў, хватай коп’і, затыкай, замыкай раны: ня пухла бы, не балела
бы, не шчыміла бы, ні шла бы руда, сакровіца. Амінь і Св. Духа. Амінь.
Украці, Госпадзі, кроў тваю, жылы твае і ключы твае. Амінь і Св. Духа.
Амінь»1. Або «Баба ішла па дорозе, сабаку вяла за сабой; баба пала,
сабака прапала; руда стань, больш не кань!»2

Вельмі небяспечнай для жанчыны=парадзіхі бывала ліхаманка
(«пасляродавая гарачка»), ад якой таксама ратавала бабка=знахар=
ка: «Устану я, раба Божая (імя), блаславясь, пайду перахрысцясь з
дзвярэй у дзверы, з варот у вароты, пуцём=дорогай да сіняга Акіяна=
мора. У гэтага Акіяна=мора стаіць дзерава каркаліст; на гэтым дзе=
раве каркаліст вісяць Кузьма і Дзям’ян, Лука і Павел сказаці мне:
дзеля чаго ж выходзяць з Акіяна=мора жанчыны праставалосыя, дзеля
чаго яны на міру ходзяць, адбіваюць ад сну, ад яды, сасуць кроў,
цягнуць жылы, як чэруточаць чорную пячаль, піламі піляць жоўтыя
косці і суставы? Тут вам не жыццё, не жылішча, не прахладзішча,
ступайце вы ў балоты, у глыбокія азёры, на быстыя рэкі і цёмныя

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём=
кінай Т. М., 1905 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Дзёмкінай Т. М., 1905 г. нар.
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боры, там для вас пастаўлены краваці цясавыя, пярыны пухавыя,
падушкі пярынныя, там яўства сахарныя, напіткі медавыя – там будзе
вам жыццё-жылішча, прахладзішча па сей дзень, слова маё рабы
Божай (імя) крэпка-крэпка…»1.

Вядома, што частай дзіцячай хваробай з’яўляецца прыроджа-
ны вывіх. Таму бабка заўсёды загаворвае вывіх у навароджанага (на-
ват прафілактычна): «Ва імя Айца, і Сына, і Святога Духа. Тут нейдзе
на сінем моры ляжыць камень белы, на белым камене нехта сядзіць,
высіжвае; з жывасці косці цвілы выклікае: жоўтая косць дух: як у ваў-
ка дух не дзяржыцца, так штоб як у жоўтай косці раба Божая (рабы
Божай) вывіх не дзяржаўся. Нікалай-угоднік, скорый памочнік; ме-
сяц ясны, князь прыкрасны, будзь мне ў помашч, у першы раз, у
трэці раз. Амінь»2.

Выкарыстоўвалі і пазбаўленыя магічных элементаў розныя прак-
тычныя прыёмы народнай медыцыны, заснаваныя на жыццёвым
вопыце. Напрыклад, бабка прымушала парадзіху саскокваць з не-
высокай лаўкі, пераскокваць праз парог, масажыравала, расцірала
ёй жывот, перавязвала пупавіну дзіцяці (зверху яе перавязвалі чыр-
вонай ніткай) і г. д.

У пасляродавы перыяд асноўнае месца зноў займалі абрадавыя
дзеянні, якія павінны былі абараніць народжанае дзіця і маці ад суро-
каў, нячыстай сілы і хвароб. Салому, на якой ляжала парадзіха, бяліз-
ну, на якой засталася кроў, абавязкова спальвалі. Абарону дзіцяці
і маці павінны былі забяспечыць ачышчальныя рытуалы, сярод якіх
важнейшую ролю адыгрывала абмыванне вадой як асноўны рытуал
ахоўнага прызначэння. Нованароджанага адразу ж купалі, але не
ў лазні, а ў хаце. З лазні ў хату яго несла бабка загорнутым у бацькаву
старую кашулю (калі гэта быў хлопчык) або ў матчыну ніжнюю спадні-
цу (калі гэта была дзяўчынка). У час купання бацька дзіцяці кідаў
у начоўкі срэбраныя грошы, каб дзіця было багатым. Ваду бралі
з хатняга калодзежа (не з ракі і не дажджавую); вада павінна была быць
празрыстай, каб дзіця было здаровым і каб у яго былі ясныя вочы.

Раней нельга было рыхтаваць рэчы для нованароджанага за-
гадзя. Калыску перадавалі бацькам бабуля і дзядуля нованароджа-
нага пасля з’яўлення яго на свет. Пялёнкі, кашулькі дарылі ўжо на
радзіны або на «адведкі», а спачатку дзіця загортвалі проста ў новае
белае палатно і белую посцілку. Пасля купання бабка перадавала
дзіця на рукі бацькі (калі гэта быў сын), а ён аддаваў яго ў сваю чаргу
маці, каб тая яго накарміла. Дачку бабка аддавала адразу на рукі
маці. Маці, калі першы раз карміла дзіця, спачатку павінна была
даць яму правую грудзь, а пасля – левую, каб яно не стала ляўшой,
з той жа нагоды нельга было класці дзіця на левы бок. Нованароджа-
нага нельга было цалаваць у вусны, каб ён не быў нямы.

З нованароджаным былі таксама звязаны і многія іншыя прыкме-
ты. Напрыклад, верылі, што калі перад родамі жонкі ў мужа свярбяць

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай Т. М., 1905 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Дзёмкінай М. В., 1914 г. нар.
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вушы, тады ў яго народзіцца сын. Лічылася, што той, хто нарадзіўся ў
новы месяц, будзе вельмі доўга жыць. Верылі, што калі нованароджа-
наму хлопчыку пакласці ў рот кавалачак печанага яблыка, тады ён не
будзе «падкі да гарэлкі». Верылі таксама, што шчаслівай будзе дачка,
калі яна падобная да бацькі, і сын, калі ён падобны да маці. Лічылі, што
маленькаму дзіцяці нельга падносіць люстэрка, інакш будзе палахлі-
вым і не будзе доўга гаварыць. Калі ў нованароджанага адвальваўся
пупочак, маці павінна была захоўваць яго да той пары, пакуль дзіця не
пачне разумець і хадзіць. Маці павінна даць яму пагуляць гэтым пупоч-
кам, каб ён яго развязаў – тады дзіця будзе вельмі разумным. Пасля
маці закідвала пупок у гумно або на двор заможнага гаспадара, каб
дзіця было багатым.

З верай у прыроджаную долю чалавека непасрэдна звязана вера
ў шчаслівыя і нешчаслівыя дні, якія нібыта вызначалі долю дзіцяці.
Па тым, калі нарадзілася дзіця, у які дзень, у які месяц, пару года
або нават у які час сутак і г. д., меркавалі пра яго будучыню. Дрэн-
ным лічылася, калі дзіця нарадзілася ў пост, а пра тых, напрыклад,
хто нарадзіўся ў маі, казалі, што «ўсё жыццё маяцца будзе». Лічыла-
ся, што калі дзіця нарадзілася марознай зімой, тады яно будзе моц-
ным і здаровым. Калі дзяўчынка нараджалася ў канцы лета або ў
пачатку восені, верылі, што яна будзе прыгожай, працавітай і на-
родзіць шмат дзяцей.

Інфарматары называюць нават шчаслівыя і нешчаслівыя дні
кожнага месяца. Больш усяго нешчаслівых дзён у студзені – 1, 2, 4,
6, 11, 12, 20. Менш за ўсё нешчаслівых дзён у чэрвені – 17 і ў каст-
рычніку – 6. Верылі, што чалавек, які нарадзіўся ў нешчаслівы дзень,
бывае часцей за ўсё бедным і жыве нядоўга. Дні бываюць таксама
шчаслівыя і нешчаслівыя па плыні Поўні. Напрыклад, дзеці, якія на-
радзіліся ў першы, шосты, сёмы, дзевяты, адзінаццаты, шаснацца-
ты дзень, жывуць вельмі доўга, а тыя, хто нарадзіўся ў трэці (але не
заўсёды), пяты, трынаццаты, дваццаць дзевяты – наадварот. Добра
таксама, калі дзіця нараджаецца ў чатырнаццаты дзень Поўні, яно
будзе дасканалым ва ўсіх адносінах. Такім чынам, час нараджэння
прыцягваў да сябе пільную ўвагу. У старажытнасці ён нярэдка выз-
начаў нават асабовае імя або мянушку дзіцяці, што пазней замаца-
валася ў прозвішчах. Многія падобныя прозвішчы захаваліся ў бела-
русаў і зараз: напрыклад, Каляда, Субота, Мароз, Мяцеліца, Паго-
да, Ліпень і інш.

Наогул выбар імені дзіцяці з’яўляецца вельмі важным і адказ-
ным момантам. Пазней гэта адбывалася ў час хрышчэння. У да-
хрысціянскі час дзяцей наракалі бацькі. Сына часцей наракаў баць-
ка, а дачку – маці. Часта першыя сорак дзён (або нават і першы год
жыцця дзіцяці) сапраўднае імя нованароджанага нікому не адкры-
валі, а называлі яго іншым імем. Людзі верылі, што гэта дапаможа
абараніць дзіця ад смерці і хваробы, а таксама адвесці ад яго сурокі
і злыя сілы. Яшчэ верылі, што імя можа перадаць дзіцяці якасці іншага
чалавека, якога звалі (або завуць) гэтым жа імем. Тыя бацькі, у каго
паміралі дзеці, называлі хлопчыка Адамам, а дзяўчынку – Евай. Калі
ў бацькоў часта паміралі дзеці, яны ў час нараджэння новага дзіцяці
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бралі кумам таго чалавека, каго першага сустракалі на скрыжаванні
дарог або проста на вуліцы. Нельга было называць немаўля імем
памёрлага дзіцяці.

Вельмі адказным таксама з’яўляўся выбар кума і кумы. Адмаў=
ленне быць кумам (кумою) лічылася грахом. Бацька выбіраў кума, а
маці – куму. У кумы можна было браць каго=небудзь са сваякоў, а
можна і зусім чужых людзей. Хрэсьбінныя кумы (якіх хрысціянская
царква зрабіла непасрэднымі ўдзельнікамі таінства хрышчэння) былі
вядомы яшчэ задоўга да ўзнікнення хрысціянства як выканаўцы ста=
радаўніх язычніцкіх рытуалаў, перш за ўсё звязаных з радзінным аб=
радам. Кіравалі рытуалам прыняцця нованароджанага ў члены роду
(абшчыны) кум або кумы (інфарматары паведамляюць, што раней
мог быць толькі адзін кум, без кумы) і гэтым самым прымалі на сябе
абавязкі ў адносінах да дзіцяці і на далейшы час. Кумы наглядалі за
гадаваннем дзіцяці, рабілі яму на святы падарункі, дапамагалі
ў жыцці. У сваю чаргу іх хроснік усё жыццё адпаведна ставіўся да
хросных бацькоў: паважаў іх, дапамагаў. Таму да выбару кума і кумы
ставіліся вельмі сур’ёзна. Калі было магчыма, бацькі з жыццёва=
практычных меркаванняў запрашалі ў кумы яшчэ не старых і больш
багатых людзей, каб надоўга забяспечыць свайму дзіцяці падтрым=
ку ў жыцці. Кум і кума разам з бабкай=павітухай адыгрываюць вы=
ключную ролю ў радзінных (хрэсьбінных) абрадах.

Радзіннаму святу папярэднічалі «адведкі», якія адзначаліся на
наступны дзень пасля з’яўлення на свет дзіцяці. Суседкі і сяброўкі
парадзіхі прыходзілі павіншаваць маці, прыносілі з сабой ежу, са=
лодкую гарэлку, падарункі для маці і дзіцяці (кашулькі, пялёнкі і інш.).
Тую ежу, якую прыносілі жанчыны для маці, мужу есці забаранялася.
Акрамя саміх жанчын і маці, яе елі толькі браты і сёстры нованаро=
джанага.

Праз некаторы час наладжваліся хрэсьбіны (або радзіны). Ра=
дзіны адзначаліся яшчэ і да прыняцця хрысціянства. Разам з таін=
ствам хрышчэння гэтае свята атрымала яшчэ адну назву – хрэсь=
біны. Дзіця пажадана было хрысціць як мага хутчэй пасля нара=
джэння. Звычайна гэта адбывалася ў нядзелю, прыкладна праз
два=тры тыдні.

Але найбольш старажытным з’яўляецца язычніцкі абрад далу=
чэння нованароджанага да сям’і (абшчыны). Пасля купання бабка=
павітуха загортвала дзіця ў новае белае палато, а затым клала яго
на разасланы каля печы (парога) кажух з пэўным прыгаворам, жада=
ючы яму здароўя, шчасця, багацця: «Хай жа дае Божа гэтаму дзіцяці
шчасця ў гэтай хаце, каб доўга жыў, здаровы быў, грошы меў, салод=
ка еў…». Пасля да дзіцяці падыходзіў бацька, браў яго на рукі і тры
разы абыходзіў з ім хату. Пры гэтым бацька прыгаворваў, напры=клад,
так: «Вось твой татка, тут твая хатка, вось твая матка, маё дзіцят=
ка…». Потым бацька перадаваў дзіця на рукі маці, а тая клала яго
ў калыску. Перад ад’ездам у царкву бабка=павітуха з дзіцём на руках
разам з кумамі абыходзіла тры разы вакол стала, на якім ляжаў хлеб
(каравай на белым ручніку); тры разы яны цалавалі хлеб, а пасля баб=
ка перадавала дзіця кумам з прыгаворам: «Наце наша народжанае,
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вярніце нам ахрышчанае». Затым ад’язджалі ў царкву. Па дарозе на
скрыжаванні кідалі грошы (у плату нячыстай сіле).

Пасля таінства хрышчэння, на якім родныя бацькі дзіцяці не
прысутнічалі, свята пераносілася ў хату, дзе дзіця нарадзілася. Пры=
ехаўшы з царквы, кумы не адразу аддавалі дзіця бацькам. Кум за=
ходзіў у хату і гаварыў ім, што нейкая жанчына просіць прыняць ад яе
дзіця на выхаванне (гэта рабілася дзеля таго, каб адвесці смерць і
хваробы). Потым дзіця прыносілі ў хату.

За святочна прыбраны стол запрашалі гасцей. Калі нараджаў=
ся хлопчык, стол пакрывалі белым абрусам, а калі дзяўчынка – бе=
лым абрусам з чырвонай вышыўкай. На самае пачэснае месца («на
кут») садзілі бабку=павітуху, побач з ёй кума і куму. Кума трымала на
руках дзяўчынку, а кум – хлопчыка. Госці патрабавалі «бабіну кашу» –
рытуальную ежу на хрэсьбінах. Часцей за ўсё яе гатавалі з пшана,
малака і цукру. Бабка наймала каго=небудзь за грошы, «каб запрэг=
чы вялікі воз і прывезці «бабіну кашу».

Пакуль «ездзілі па кашу», пачыналі падаваць на стол. На стол
ставілі стравы, якія прыгатавала гаспадыня, і тыя, якія прынеслі з
сабой запрошаныя жанчыны. Колькасць страў абавязкова павінна
быць няпарнай: тры, пяць, сем і г. д. Мужчыны прыносілі гарэлку
і падарункі. Раней на хрэсьбіны дарылі часцей толькі грошы.

Запрашалі на радзіны толькі жанатых мужчын і замужніх жан=
чын або таксама і адзінокіх людзей, але з бліжэйшых родзічаў, і не=
маладога ўзросту. Госці імкнуліся «ўкрасці бабіну кашу». Баба яе
хавала, завязвала ў сваю хустку (абавязкова белую). Калі ж кашу
ўдавалася каму=небудзь украсці, яе пачыналі шукаць. Шукалі з роз=
нымі жартамі. Напрыклад, казалі, што баба скупая, сама схавала
кашу, каб не даць гасцям, або яшчэ гаварылі, што яе з’ела галодная
кума. Пасля хто=небудзь з гасцей крычаў: «Знайшоў, вось яна!».
І прыносілі замест кашы завязанага ў хустку ката, а потым – белага
пеўня. Толькі на трэці раз даставалі сапраўдны гаршчок з кашай.
Бабка ставіла гаршчок побач з кумам на стол. Пры гэтым яна зычы=
ла шчасця, долі, багацця нованароджанаму: «Дай жа, Божа, гэтаму
дзіцяці птушку=долю паймаці, сто гадоў жыці, гора не ведаці». Або
«Каб у гэтай хаце было шмат дзяцей, у пуні шмат свіней, шмат зерня
ў клеці, скацінка пад павеццю»1.

Спачатку кума, а пасля родная маці нованароджанага давалі
куму ручнік «на кашу». Маці падавала просты белы ручнік, а кума –
вышываны. Кум павінен быў разбіць гаршчок з «бабінай кашай». Ён
перадаваў куме дзіця, абгортваў гаршчок ручнікамі. Усе госці клалі
ў ручнікі грошы. На гаршчок ставілася талерка, на якую госці клалі
па капейцы бабцы. Пасля кум аддаваў грошы маці нованароджана=
га, браў гаршчок дзвюма рукамі і ўставаў. Кум размахваўся тры разы,
і тры разы кума падымала ўверх дзіця. На трэці раз кум разбіваў гар=
шчок з кашай і прыгаворваў: «Гадуйце малое, дай Божа, на той год
другое». (Ёсць прыкмета, што калі кум, разбіваючы кашу, пакалечыць

1 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай
вобласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
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сабе руку, значыць, кумам выбралі не вельмі добрага чалавека: хут-
чэй за ўсё ён быў гультаём ці п’яніцай.) Калі нараджаўся хлопчык,
гаршчок разбівалі на сярэдзіне стала, калі дзяўчынка – аб вугал ста-
ла. На радзінах дзяўчынкі чарапкі кідалі за парог (каб замуж узялі),
хлопца – у кут (каб гаспадар застаўся ў хаце).

Пасля гэтага кума перадавала дзіця на рукі бацькам і пачыналася
раздача кашы. Першую лыжку (або кавалачак) кашы давалі бацьку
дзіцяці, але не салодкую, а вельмі салёную і нават перамешаную з пер-
цам або хрэнам. Бацька павінен быў з’есці кашу, гаворачы, што яму
вельмі смачна, і падарыць бабцы грошы. Кашу раздавалі ўсім гасцям.
Апошнія кавалачкі кашы аддавалі братам і сёстрам нованароджанага,
яны бралі яе і хуценька выбягалі з хаты на двор (лічылася, што гэта
садзейнічала таму, што нованароджаны навучыцца хутка бегаць).

Пасля раздачы кашы бацькі дзіцяці дарылі бабцы падарункі (па-
латно, намітку, хустку). Атрымаўшы падарункі, бабка тры разы ста-
навілася на ўслон (каб дзіця расло вялікае) і жадала дзіцяці здароўя
і шчасця. Пасля яна тры разы перакручвалася ў левы бок, плявала
тры разы праз левае плячо і грукала вілкамі (і рукой) па парозе. Кумы
таксама абменьваліся падарункамі. Мужчыны (кум і бацька) – чар-
кай гарэлкі з грашыма, а жанчыны – палатном і ручнікамі. Маці нова-
народжанага павінна была падарыць куму вышываны ручнік або ка-
шулю.

У час раздачы бабінай кашы і ўручэння падарункаў хто-небудзь
з гасцей мог пераапрануцца ў бусла (ён надзяваў вывернуты кажух,
рукавы якога звязваліся над галавой белай хусткай). Бусел абяцаў
прыносіць дзіця кожны год; за гэта бацькі нованароджанага давалі
яму грошы. На хрэсьбінах гучала музыка, госці танцавалі, спявалі,
жартавалі. Прыгаворкі бабкі і кума за хрэсьбінным сталом, хрэсьбін-
ныя прыпеўкі да скокаў, жарты, застольныя тосты-пажаданні – усё
гэта ўваходзіла ў беларускую радзінную паэзію.

Выкананне пэўных рытуальных дзеянняў, як ужо адзначалася
вышэй, суправаджалася рознымі прыгаворамі. Напрыклад, бабка,
калі перадавала дзіця кумам перад ад’ездам у царкву казала: «Вось
вам народжанае, а нам вярніце хрэшчанае. Занясі, Божа, да Хрыста
святога, дазволь, Божа, ва хрысціянскую веру ўвесці. Дай жа, Божа,
парадзісе ўстаці, да ўма яго давесці, на вяселлі і пагуляці»1. А вось
што гаварылі кум з кумой, калі аддавалі дзіця бацькам ужо пасля
вяртання з царквы: «Наце ваша народжанае, а наша хрэшчанае.
Судзіў Бог бачыць пад храстом, судзі, Божа, бачыць пад вянцом. Дай
жа, Божа, вам мець зараз пацеху, а старасці ўцеху»2.

У час застолля чуецца шмат прыказак, прымавак і жартаў: «Што
гадок, то і сынок», «Кумаўство – невялікае сватаўство», «Што родзіцца,
усё згодзіцца», «Кума кума звяла з вума», «Галоднай куме хлеб на вуме»,
«Прыйшлі на бяседу, прыйдзем і на вяселле»3. Гучаць тосты-пажаданні,

1 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай воб-
ласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.

2 Запісана тамсама  ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
3 Запісана тамсама  ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
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напрыклад: «Будзьце багаты – шмат дзяцей вам у хату», «Прыглядайце
гасцей, каб хадзілі часцей», «Гаспадыні – здароўя, гаспадару – багац-
ця, сыну – долі і шчасця». Асабліва многа гучыць на хрэсьбінах жартоў-
ных прыпевак да скокаў:

Эй, кум, куманёк, А якая ж та каліна,
З’еш гарачы блінок, Што ўлетку не цвіла?
Ад мяне не ўцячэш, А якая ж ты кума,
А язык абпячэш… Што і з кумам не была?

Ой, ты чарачка мая,
Я ж цябе люблю!
А хто ж з цябе піці будзе,
Калі я памру?1

Але важнейшым жанрам радзіннай паэзіі беларусаў застаюцца
хрэсьбінныя песні (назва гэта ўмоўная, таму што яны паходзяць з да-
лёкага мінулага, яшчэ з дахрысціянскіх часоў). Хрэсьбінныя песні можна
(зноў-такі ўмоўна) падзяліць на некалькі груп: велічальныя, жартоўныя
і застольна-бяседныя. Аднак трэба мець на ўвазе, што жартоўнай можа
быць і велічальная, і бяседная хрэсьбінная песня. Можна таксама вы-
лучыць асобна песні-пажаданні да нованароджанага. Напрыклад:

А нідзе ж мы так не пагулялі,
Як на гэтых ксцінах.
Дай, Божа, у гэтага дзіцяці
І на вяселлі так нам гуляці!

Мы бы мёду наварылі,
Усю бы вёску напаілі.
Няхай рэчкай льецца,
Жыццё ўдаецца…2

Або:
Рэчанька, рэчанька так шырока разлілася,
Ладная дачушка ў мамкі ўдалася!
Матуля нарадзіла, долю добрую здабыла,
Каб здарова расла, каб шчасця знайшла…3

Велічальныя песні прысвечаны ў асноўным бабцы-павітусе, па-
радзісе і бацьку дзіцяці. Вось, напрыклад, якую песню спяваюць бабцы:

Ні тая мая бабка,
Што казкі казала,
А тая мая бабка,
Што ночку ня спала,
Муку маю ратавала,
За белы ручкі дзяржала…4

1 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кузь-
мянковай Н. А., 1914 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.

3 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры-

ленка М. А., 1920 г. нар.
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Або:
Ой, збялелі шчочкі ў маёй жонкі,
Ой, кацяцца слёзачкі па яе тварыку.
Хадзі, хадзі ж ты да нас хутчэй, бабачка,
Я ж цябе пасля дамоў у карэце завязу,
У карэце завязу і казною надзялю…1

У песнях услаўляецца жанчына%парадзіха, клапатлівая маці,
добрая гаспадыня, працавітая, прыгожая жонка. Усе песні прасяк%
нуты глыбокай пашанай да яе. Узвялічваецца і бацька нованароджа%
нага: уважлівы, спагадлівы і старанны, ён клапоціцца пра жонку і
дзіця, дапамагае жонцы, выконвае ўсе яе просьбы:

Расквітнела ўвесну
Чырвоная кветка,
Прыгажэй за яе
Акімава жонка.
У хаце прыбрана,
У печы поўна,
Дзевяць сыноў на лаўцы,
Дзесятая дачка ў люльцы2.

Ты ж, мая дружына, дагадзіла,
Такога мне сыночка нарадзіла!
Буду цылаваці, дарыць пыдаркі:
Прынясу шоўку яркага, тонкую кітайку,
А калі яшчэ сыночка народзіш,
Адна для мяне ва ўсім свеце будзіш…3

Бацька быў асабліва рады, калі ў яго нараджаліся сыны. Сын –
гэта памочнік, які стане маладым гаспадаром, дачка ж усё роўна
пакіне бацькаву хату, калі выйдзе замуж.

Малады сокал тут новае гняздо саўе,
А дачушка, галубка, нядоўга з бацькам жыве…
Сына меці – гаспадарку трымаці,
Дачку меці – пасаг рыхтаваці,
Пасаг рыхтаваці – слёзкі праліваці4.

Вельмі папулярнымі былі жартоўныя песні пра кума і куму. Ім
спявалі таксама і велічальныя песні:

Ой, садзіся кумок,
На куток, на куток.
Чым цябе частаваць,
Якую чарку наліваць?

1 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры%
ленка М. А., 1920 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама%
ненка С. Р., 1918 г. нар.

3 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай
вобласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.

4 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Аўдзюш%
ка Г. І., 1946 г. нар.
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А ці мёду, ці гарэлкі,
Ці заморскага віна?1

– Ай, кумачка%галубачка,
Адкуль ты ідзеш?
– З царквы!
– А каго ж ты нясеш?
– Хрэснічка!
– А трэба ж за столік саджаць,
Добра частаваць2.

Але па колькасці і папулярнасці пераважаюць жартоўныя песні,
прысвечаныя куму і куме:

Кум да кумы заляцаўся,
Пасеяці канаплю абяцаўся.
– Ты кума, мая кума,
Хто б табе пасеяў, калі б не я?
Кум да кумы заляцаўся,
Пяньку намачыць абяцаўся.
– Ты, кума, мая кума,
Хто б табе намачыў, калі б не я?
Кум да кумы заляцаўся,
Кастру церабіць абяцаўся.
– Ты кума, мая кума,
Хто б табе церабіў, калі б не я?3

Або: Кум куме рад,
Павёў куму ў вінаград.
– Еш, кума, ягадкі, каторыя салодкія,
Каторыя харашы,
За пазуху палажы,
Каторыя горкі,
Пакінь маёй жонкі4.

Многія з такіх песень пра кума і куму маюць патаемны (або вы%
разны) эратычны сэнс:

Кум пра куму гаварыў,
Кум кумой хваліўся:
– Я ж пра сваю куму ўсё ведаю,
А дзе ж у яе цёпленька,
А дзе ж у яе мякенька…5

Кума частуе кума блінамі і пірагамі, мёдам і гарэлкаю, але
«кум бліноў не хоча, ля кумы рагоча». Кум у песнях дагаджае куме

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама%
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры%
ленка М. А., 1920 г. нар.

3 Запісана тамсама ад Гаўрыленка М. А., 1920 г. нар.
4 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай

вобласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
5 Запісана тамсама ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
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падарункамі, лісліва хваліць яе, нават дапамагае па гаспадарцы.
Ласкавымі, пяшчотнымі словамі кум намаўляе «куму-душачку» ве-
сяліцца і гуляць з ім. Шмат жартоўных песень спяваюць пра п’янага
кума і куму:

Кум гарэлку піў аж дзве ночы,
Павылазілі кумавы вочы.
Сляпы наш кумочак стаў,
Нават сваёй кумы хату не пазнаў1.

Жартоўныя песні спяваюцца таксама і пра бабку, асабліва калі
яна «хапнула лішнюю чарку»:

Упілася, бабка, упілася,
З лавачкі бабка звалілася,
Рот разінуўшы захрапела,
А ў рот муха заляцела2.

У многіх песнях падкрэсліваецца радасная падзея, расказваец-
ца, як суседзі і сваякі прыйшлі павіншаваць гаспадара з яго шчасцем:

А ў (імя гаспадара) на дварэ
Гарэлачка так і льецца,
Няхай бог дае часцей,
Вам віншавацца, нам частавацца…3

Спяваюць песні і проста бяседныя (і жартоўныя, і сумныя): пра
цяжкую долю, пра каханне, проста пра жыццё; спяваюць песні і жур-
ботныя, і вясёлыя:

Жонка мужыка шанавала –
Каромісел аб спіну зламала…4

Як на кірмашы, на базары
Жонкі мужыкоў прадавалі.
Як не будзе мне ладу,
Я свайго павяду, дый прадам…5

Ой, у полі буен вецер веіць,
Маладая ўдовачка пшанічку сеіць.
Яна ж сеіць тама да цёмнай ночкі,
Выплакала ўдовачка ўсе свае вочкі…6

У канцы хрэсьбіннай бяседы спяваюць песні, якія адлюстроў-
ваюць развітанне гасцей з гаспадарамі:

Дадому, госцікі, дадому,
Паелі конікі салому…

Але часцей за ўсё хрэсьбіны заканчваюцца вясёлымі жартамі:

1 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай
вобласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
4 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Малява-

навай А. І., 1913 г. нар.
5 Запісана тамсама ад Маляванавай А. І., 1913 г. нар.
6 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І., 1918 г. нар.
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Запражыце свінак па санках,
Развязіце бяседу па хатках…1

З’яўленне новага чалавека – гэта перш за ўсё радасць, і таму
на хрэсьбінах не бывае суму, а пануе там жарт, гумар і весялосць.

Звычаі і абрады, уяўленні і павер’і, звязаныя з цяжарнасцю жан-
чыны і нараджэннем дзіцяці, заўсёды займалі вялікае месца ў ся-
мейным побыце беларусаў. У іх захаваліся рэшткі міфалагічна-рэлі-
гійнага мыслення нашых продкаў, знайшлі адлюстраванне шматга-
довыя народныя медыцынскія веды, светапогляд, маральныя нормы
і каштоўнасці.

2. Вясельны абрад

Вяселле – не толькі адзін з самых старажытных беларускіх аб-
радаў, у якім адбіліся рэшткі старажытнай свядомасці нашых прод-
каў, іх светаўспрыняцце, адчуванне сябе ў Сусвеце, але гэта і самае
ўрачыстае, і самае прыгожае сямейнае свята. Вяселле – ад слова
весела, і гэта сапраўды так. На вяселлі не змаўкаюць песні, музыка,
жарты, віншаванні, пажаданні, не спыняюцца танцы, тэатралізава-
ныя сцэнкі. Вяселле – гэта своеасаблівае тэатралізаванае прадстаў-
ленне, у якім ярка адлюстраваліся характар і светапогляд народа,
яго мастацкія здольнасці і псіхалогія, гэта, як лічаць фалькларысты,
народная «опера», дзе кожны з удзельнікаў выконвае ролю не са
спектакля, а з жыцця.

У розных рэгіёнах Беларусі вясельны абрад мае свае пэўныя
асаблівасці, што бачна нават з назваў яго этапаў. Вельмі старажыт-
ныя формы вясельнага абраду захаваліся на Магілёўшчыне, напрык-
лад, на Хоцімшчыне. Для вясельнага абраду гэтага рэгіёна харак-
тэрны наступныя этапы: «сваты» (або «заручыны», або «бяседа»),
«дзявочнік», «зборы», «каравай», «вясельнае застолле» (у хаце ня-
весты і ў хаце жаніха), «купля-продаж нявесцінага пасагу» (прыда-
нага) і «цешчын гасцінец».

Сваты
Першым этапам урачыстага абраду вяселля з’яўляюцца «сва-

ты» (або «заручыны», або «бяседа»). У «сватах» удзельнічаюць:
сват (ён на гэтым этапе галоўная фігура), жаніх, дружкі жаніха (ад
аднаго да трох хлопцаў), бацькі нявесты, нявеста і яе сяброўкі (ад
трох да пяці дзяўчат). Сваты маглі прыходзіць у любы дзень, але
часцей за ўсё ў пятніцу, бо звычайна ў пятніцу жанчыны не займа-
ліся многімі хатнімі работамі і таму маглі добра прыняць сватоў.
Гэты дзень тыдня прысвячалі адной з «жаночых святых» – Парас-
кеве Пятніцы. Яна, як і Багародзіца, клапацілася пра захаванне і
дабрабыт сям’і, апекавала шлюб, аблягчала лёс жанчын. Таму
жанчыны яе вельмі шанавалі. У гэты дзень яны не пралі, не ткалі,
не мылі бялізну. Прысвячэнне розных дзён тыдня пэўным свя-
там – адбітак хрысціянскай рэлігіі, але ўшанаванне ў канкрэтныя

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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дні пэўных багоў існавала яшчэ ў часы язычніцтва. Старажытныя
людзі адводзілі асобныя дні паляванню і ўшанаванню духаў-апе-
куноў; існавалі дні, прысвечаныя вайсковым заняткам і прыня-
сенню ахвяр апекунам воінаў і інш. (дарэчы, пятніца ў старажыт-
ных рымлян была прысвечана Венеры).

У «сваты» выпраўляліся пераважна пад вечар, каб менш лю-
дзей бачыла іх сорам у тым выпадку, калі сватам адмовяць, але не
толькі па гэтай прычыне. Перш чым пасватацца да дзяўчыны, хло-
пец раней мог ужываць розныя магічныя прыёмы, каб «прысушыць»
да сябе будучую нявесту. Тое ж магла зрабіць і дзяўчына, каб «прысу-
шыць» свайго любага. А дзеянне ўсіх магічных сіл, як верылі, узмац-
нялася вечарам, з надыходам цемры. Вось некалькі прыкладаў ма-
гічных дзеянняў, якія былі накіраваны на тое, каб прычараваць да
сябе любую асобу, запаліць у яе сэрцы агонь кахання.

Калі хлопец пакахае дзяўчыну і вырашыць ісці да яе ў «сваты»,
ён (каб быць упэўненым, што сватам не адмовяць) павінен быў да-
крануцца да дзяўчыны «талісманам любові» (дыялектная назва).
Такім талісманам, які дапамагае выклікаць каханне, з’яўляецца пяр-
сцёнак. Ён вырабляецца з волава ў час пятнаццатага становішча
месяца. З унутранага боку пярсцёнка выразаецца імя каханай дзяў-
чыны, з другога боку вырабляюць пэўны магічны знак. Пярсцёнак
акурваюць дымам хвоі і носяць на мезенцы правай рукі. У час «сва-
тоў» жаніх можа падарыць нявесце такі пярсцёнак, але ўжо са сваім
імем, якое выразана таксама з унутранага боку пярсцёнка.

Калі дзяўчына захоча прываражыць хлопца, яна павінна ўзяць
невялікі пярсцёнак, які яшчэ ніхто не насіў, завярнуць яго ў кавалак
начной кашулі, завязаць стужкай з «уплёту» (уплёт – гэта тое, чым
завязана каса дзяўчыны) і зачапіць на стужцы на шыі так, каб пярс-
цёнак знаходзіўся над самым сэрцам. Так трэба насіць яго сем су-
так. Пасля ўзяць валасы каханага хлопца і разам са сваімі валасамі
абкруціць вакол пярсцёнка, пасля чаго насіць яго трое сутак. Потым
пярсцёнак надзяваецца на ўказальны палец правай рукі. Пры суст-
рэчы з каханых трэба моцна сціснуць ягоную руку сваёй і тры разы
сказаць: «Ён мой, ён мой, ён мой!»

Як вядома, бацькі часта засылалі сватоў і без згоды самога хлоп-
ца. Калі хлопец хацеў, каб сватам адмовілі, то ён павінен быў зрабіць
наступнае: неабходна было ўстаць разам з сонцам, выйсці ў поле,
памыцца расою з сямі траў, пайсці да млына, узяць у млынара сякеру,
сесці на бервяно, пакласці на яго перад сабою шчэпку і прагаварыць,
гледзячы на яе: «Не спяваць салаўю ў зіму, не гарэць ружы на марозе,
не стаць дзеўцы сокалам, не быць малойцу галубіцаю, не стаяць мне
з нялюбай на ручніку, не быць ёй ні ў розуме маім, ні на сэрцы, ні ў
помысле маім, як не зрасціся шчэпцы перарубленай» . Пры апошніх
словах трэба перасекчы шчэпку (але абавязкова з аднаго ўдару), кінуць
сякеру ад сябе ў левы бок і бегчы дадому вельмі хутка. Назад азірацца
нельга, інакш замова страціць сваю сілу1.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І., 1918 г. нар.
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Пасля такой папярэдняй падрыхтоўкі нарэшце выпраўляліся ў
«сваты». Галоўная адказнасць за першы этап вясельнага абраду
ўскладвалася на свата. Сватам выбіралі чалавека сямейнага, га-
варкога. Часцей за ўсё гэта быў родны дзядзька жаніха або блізкі
сябар жаніховай сям’і. Нярэдка сват станавіўся дружком (або друж-
кай) на самім вяселлі, гэта значыць галоўным яго кіраўніком.

Гаворка ў час «сватоў» вялася іншасказальна. Спачатку сваты
прасіліся пераначаваць. Бацька нявесты патрабуе, каб яны пака-
залі свае дакументы. Тады сват даставаў вялікі лыкавы кашэль (аба-
вязкова новы), у якім знаходзіліся хлеб, мёд, гарэлка. «Вясельны
кашэль» выраблялі вельмі прыгожым. Плялі яго з лыка, упрыгож-
валі спецыяльным пляценнем, прыбіралі каляровымі стужкамі.
«Вялікі хлеб» (каравай, які прыносілі сваты) загортвалі ў прыгожы
ручнік з вышыванымі птушкамі, кветкамі. Упрыгожвалася (часцей
чырвонымі і белымі стужкамі) і пляшка з гарэлкай, абвязвалася
чырвонай стужкай і невялікая бочачка з мёдам, якую таксама пры-
носілі сваты.

Далей бацька нявесты запрашаў сватоў сесці да стала. Усё,
што раней было ў кашалі, ставілася на стол (толькі хлеб быў усё
яшчэ загорнутым у ручнік). Іншасказальная размова працягвалася.
Сваты гаварылі, што ў іх гаспадарцы ёсць бычок, якому патрэбна
«спраўная цялушка». Або пыталіся ў бацькоў нявесты, ці не пры-
блудзілася да іх мядзведзіца, якую яны, «сваты», шукаюць па ўсіх
дварах. Бацька нявесты адказваў сватам, што цялушка ў іх ёсць, але
яе яшчэ не прыгналі дадому. Сват робіць выгляд, што ён разгубіўся,
трапіўшы на «такое збрадлівае цяля». Пачынаецца жартоўная спрэч-
ка: ці «збрадлівая» цялушка, ці «незбрадлівая». Нарэшце вырашылі
«прыгнаць яе да хаты». Спачатку сватам прыводзілі не саму дзяўчы-
ну, а яе малодшую сястру або дзяўчынку-суседку. Дружкі жаніха га-
варылі: «Гэта ж не цялушка яшчэ, а падцёлак!» Пачыналі спяваць
(або прыгаворваць):

Та шчэ зеляненька
У полі канапелька…

А сват даваў дзяўчынцы зялёную галінку. Пасля прыводзілі дзяў-
чыну. Яе бацька пытаўся ў сватоў, ці згодны яны ўзяць такую цялушку
ў сваю гаспадарку? Калі згаджаліся на шлюб, тады нявесціну маці
адпраўлялі «ламаць каліну». Маці нявесты павінна была зламаць
верхавіну з дрэўца, якое расло каля хаты (верылі, што ў ім жыве
добры дух – апякун незамужняй дзяўчыны). Маці плакала, кланяла-
ся на чатыры бакі, пасля кланялася дрэву і зламвала з яго верхавіну
(або галінку). Пры гэтым маці спявала:

Белым цветам, белым цветам
Асыпайцеся лісця.
Ня жыць, ня жыць маёй дачушцы
У маці, у роднай хаце… 1

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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Калі маці нявесты зламвала з дрэўца верхавіну (або галінку), гэта
значыла, што яе дачка больш не будзе жыць у роднай хаце. Верхавіну
з дрэўца маці аддавала свату, а той перадаваў яе жаніху (жаніх павінен
быў пасля пакласці яе ў садзе каля сваёй хаты або проста каля дрэў,
якія раслі побач, каб дух-апякун перасяліўся ў новае дрэва). Пасля
«ламання каліны» здымалі ручнік з «вялікага хлеба», і сваты канчаткова
дамаўляліся з бацькамі дзяўчыны. Дамаўляліся наконт дня вяселля,
які меўся быць прыкладна праз два месяцы. Жаніх мог падарыць ня-
весце або проста пярсцёнак, або «талісман любові». Хлопца і дзяўчы-
ну ў час сватоў называлі суджаны і суджаная, гэтымі словамі сваты і
ўсе прысутныя як бы прысуджалі іх да шлюбу перад людзьмі і Богам.
Суджаных прымушалі выпіць з адной чаркі. У гарэлку дабаўлялі мёд
(каб і горыч, і асалоду яны цяпер заўсёды дзялілі разам). Перад тым, як
піць, крыху гарэлкі вылівалі пад парог, у ахвяру душам продкаў.

Калі нявеста была сіратой, існаваў такі рытуал. Нявеста рас-
чыняла ў хаце дзверы, вокны, плакала і галасіла, клікала памерлых
бацькоў на вяселле:

Ой, заплачу я, гаротная,
Слёзкамі заллюся,
На сыру зямельку павалюся.
Ой, ветрык, ветрычак,
Ты ляці да роднай мамычкі,
Да роднага татачкі,
Запрасі да мяне
На вяселлічка… 1

Калі ў час вясельных абрадаў да хаты падлятаюць або залята-
юць у вокны птушкі, лічыцца, што гэта памерлыя бацькі (іх душы)
прыляцелі паглядзець на вяселле дачкі ці сына.

У канцы заручын сват укладае руку нявесты ў руку жаніха (напэў-
на, адсюль і назва «заручыны»), суджаныя, трымаючыся за рукі, вы-
ходзяць з хаты. Яны абавязкова ідуць па адной масніцы, гэта значыць,
што яны пойдуць па адной дарозе жыцця. Суджаныя абавязкова тры-
маюцца за рукі і калі сыходзяць з ганка. Гэтым яны паказваюць душам
продкаў, што заручыліся на шлюб (як вядома, раней памерлых хавалі
пад парогам і верылі, што іх душы знаходзяцца недзе побач, каб ахоў-
ваць сваіх родных і дапамагаць ім). Калі суджаныя ашукаюць адзін
аднаго да вяселля, тады яны будуць трымаць адказ перад душамі
продкаў і могуць быць пакараныя імі. Жаніх першы сыходзіць з ганка і
зводзіць нявесту, трымаючы яе за руку. Гэта значыць, што цяпер жаніх
абавязкова выведзе яе з бацькавай хаты, з бацькавай дарогі на сваю
дарогу жыцця. Затым сваты ад’язджаюць (або ідуць) дадому.

У час «сватоў» (або «заручын») спявалі песні, прысвечаныя са-
мой падзеі, напрыклад:

Сянні ў нас заручыны,
Бог нам даў!

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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Заручылі дзеўку проці панядзелку,
Бог нам даў!
І пыдаркі з тонкай кітайкі
Бог нам даў!1

Раней вяселле гулялі ў нядзелю і панядзелак, таму спявалі
«проціў панядзелка». Існаваў звычай адорваць жанчын і дзяўчат, якія
спявалі вясельныя песні (таму спяваецца пра «пыдаркі»). Песенніц
магла запрасіць у час «сватоў» маці нявесты. На «заручынах» спя-
валі таксама песні, прысвечаныя нявесце, якая параўноўваецца ў іх
з галубкаю, калінкаю, маладзенькаю ярачкаю:

Наша Леначка – маладая ярачка,
Маладая ярачка-белалобачка,
На чужы двор збірайся,
З роднай матуляй развітайся…2

Так заканчваецца першы этап вясельнага абраду «сваты» (або
«заручыны», або «бяседа»).

Калі параўнаць этапы вясельнага абраду беларусаў з эта-
памі вяселля ў іншых народаў, можна заўважыць у іх і адрозненні,
і шмат агульнага. Напрыклад, у палякаў першым этапам вясель-
нага абраду таксама з’яўляецца сватанне, але перад тым, як па-
сылаць сватоў, бацькі жаніха спачатку засылалі ў дом нявесты
пажылую жанчыну або мужчыну (з родзічаў або кумоў), каб атры-
маць пэўную даведку. Гэта называлася «звязды», або «вывяды»,
«давяды». «Мэта «звяздаў» ясная з самой назвы – дазнацца, ці
ёсць шанс у жаніха, а таксама зведаць пра матэрыяльнае стано-
вішча сям’і нявесты»3.

У сватанні галоўнай дзеючай асобай таксама быў сват. «Назы-
ваўся сват па-рознаму: «дзевослемб», «дзевослумб», «сват, старшы
сват», «рай», «раёк», «райко», «стараста», «маршалак» і г. д.»4. Час-
цей за ўсё сваты прыходзілі ў чацвер і суботу. У балгар « сватосва-
танне» («питание», «просене», «посакване») праходзіла ў нядзелю,
панядзелак або чацвер.

Як бачым, у розных народаў першы этап вясельнага абраду мог
адбывацца ў розныя дні тыдня, але заўсёды сваты прыходзілі веча-
рам: «Паўсюдна сватацца хадзілі пад вечар, каб не ўгледзеў злы ча-
лавек, каб не мог наклікаць бяду, сурочыць, і часта проста жадалі,
каб сватанне засталося таемным, таму што невядома было, які бу-
дзе адказ бацькоў дзяўчыны»5. Амаль ва ўсіх народаў адзначаецца
іншасказальнасць гаворкі сватоў. Іншасказальныя формулы ў роз-
ных народаў падобныя: «Сваты прадстаўляліся пакупнікамі цёлкі,
добрагавіны (у балгар), гусыні (у палякаў), шукалі каровы для свайго

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І., 1918 г. нар.

3 Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы.– М., 1988. – С. 14.
4 Тамсама.
5 Тамсама.
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быка і г. д.»1. У палякаў пасля сватання яшчэ адбываліся «змувіны»,
на якіх жаніх і нявеста браліся за рукі, і іх назавалі «нарачоны» і
«нарачоная».

У многіх славянскіх народаў сваты маглі прыходзіць ад аднаго
да трох разоў. У Паўночна=Усходняй Балгарыі часта ў сваты пасы=
лалі жанчын. У балгар шырока распаўсюджаным першым абрада=
вым дзеяннем сватоў было размешванне вуголля ў ачагу, што часам
суправаджалася пажаданнем у сімвалічнай форме: «Як гарыць гэты
агонь, так няхай гарыць наш хлопец па вашай дзяўчыне, а ваша дзяў=
чына – па нашаму хлопцу»2. Магчыма, спачатку гэта абрадавае дзе=
янне мела магічнае значэнне.

Зусім інакш адбываецца сватанне грэкаў. У дом нявесты з’яў=
ляецца сваха, якая ў выпадку станоўчага адказу атрымлівае ад баць=
коў нявесты пярсцёнак і багата вышытую хустку, нясе іх у дом жані=
ха, дзе абменьвае на пярсцёнак, прышыты да чорнай шаўковай
хусткі, і залаты грошык, а таксама кветкі і салодкае для нявесты
і падарункі для астатніх яе родзічаў. Гэтыя ўзаемныя падарункі на=
зываюцца «знакі», а абмен імі ўспрымаецца як непарушнае слова. З
гэтага моманту маладыя становяцца «звязанымі»3.

З усяго сказанага можна зрабіць вывад, што першы этап вя=
сельнага абраду – сватанне – у розных варыянтах існуе амаль
ва ўсіх народаў індаеўрапейскай сям’і, ён часта суправаджаецца
абрадавымі дзяннямі, якія маюць выразны магічны сэнс.

Мелі месца розныя магічныя дзеянні (прысушкі), якія павінны
былі забяспечыць сімпатыю будучых жаніха і нявесты. На першым
этапе вясельнага абраду назіраецца сувязь з рознымі старажыт=
нымі культамі. Напрыклад, сувязь з татэмізмам адлюстравалася
ў іншасказальнасці гаворкі сватоў. Жаніх і нявеста абменьваюцца
пэўнымі рэчамі, напрыклад, пярсцёнкамі, што таксама мела магі=
чны сэнс. Адбіўся на гэтым этапе вясельнага абраду і культ прод=
каў. Дадзены культ наогул адыгрываў вялікую ролю ва ўсім, што
датычылася нейкіх змен у сям’і. Такім чынам сувязь вясельнага
абраду са старажытнымі міфалагічнымі ўяўленнямі раскрываецца
яшчэ на першым яго этапе.

Дзявочнік
Рытуалы, звязаныя з пасагам, развітанне нявесты з сяброў=

камі, «дзявочы вечар» складаюць тую частку вясельнага абраду, якая
называецца «дзявочнік».

На другі дзень пасля «сватоў» нявеста разам з сяброўкамі па=
чынае рыхтаваць сабе пасаг (прыданае): тчэ палатно, шые, вышы=
вае. Яна збірае сабе адзенне, ручнікі, абрусы, падарункі родным
жаніха. Нявеста апранута ў дзявочы сарафан, у касе – яркая стуж=
ка. На галаве ў нявесты надзеты вяночак з белых кветак. Нявеста
ўпрыгожвае кветкамі і стужкамі кадкі з зернем, якія павінны быць

1 Брак у народов Центральной и Юго=Восточной Европы.– М., 1988. – С. 143.
2 Тамсама.
3 Тамсама. – С. 211.
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у клеці, дзе будуць спаць маладыя, упрыгожваюцца таксама і куф=
ры, і скрыні з пасагам. Гэта рабілася дзеля таго, каб задобрыць
духаў гэтых рэчаў, але тут, безумоўна, прысутнічае і эстэтычны мо=
мант. Раней нявеста павінна была прыбраць нават пні дрэў, якія
спільвалі на дошкі для куфраў. Нашы продкі верылі, што калі няве=
ста такім чынам не падзякуе дрэвам, тады духі гэтых дрэў не пера=
селяцца ў новыя рэчы, і яны будуць скрыпець па начах і перашкад=
жаць маладым мужу і жонцы. У адносінах да маладых лічылася,
што ноч ахоўвае дзень. Калі ноччу ў іх будзе ўсё добра, тады і днём
(і ў працы, і ў гаспадарцы) усё пойдзе гладка.

Існавала шмат замоў для рэчаў, якія ўваходзілі ў пасаг. Напрык=
лад, так замаўлялі палатно:

Лён шаўковы – тонкая кітайка,
Прынясі дзеўцы прыгажосць і шчасце.
Не павянуць сінія цвяточкі,
Не паблёкнуць прыгожыя вочкі…1

Або – платок (хустку):

Плат, платок, чароўны пакроў,
Хай цвяты (кветкі) на табе гараць,
Дурны глаз адварацяць,
Маладога (імя) прыварожаць,
Ад бяды сцярожаць… 2

У час «дзявочніка» сяброўкі спяваюць нявесце шмат песень:
развітальныя, пра шчаслівае дзявочае жыццё, пра невядомую чужую
старану (чужую сям’ю) і проста пра каханне:

Расла, расла калінка, расцвітала,
Жыла, жыла дачка, у маці падрастала,
Песні спявала, на лугах гуляла, горачка не знала… 3

Або:
Ой, ляцелі гусачкі, ды ўсё гускі шэрыя.
А адна сярод іх гусачка белая.
Гусачка белая ад стаі адбілася,
З сяброўкамі разлучылася… 4

У апошні вечар «дзявочніка» ўсе дзяўчаты збіраюцца ў нявесты.
Яны плачуць, спяваюць толькі развітальныя песні. Дзяўчаты здыма=
юць з нявесты вянок, яна яго расплятае і аддае дзяўчатам па квет=
цы. Тыя дзяўчаты, якія атрымліваюць кветкі, становяцца «паднявес=
ніцамі» (дружынай нявесты на вяселлі або падружкамі нявесты).
Нявеста адорвае сябровак прыгожымі стужкамі (або іншымі рэчамі),
частуе салодкімі стравамі (гарэлку на «дзявочніку» не пілі).

Нявеста таксама павінна плакаць разам з сяброўкамі, каб вып=
лакаць усе слёзы яшчэ дзеўкаю і шчасліва жыць замужам.

1 Запісана ў  в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём=
кінай М. В., 1914 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Дзёмкінай М. В., 1914 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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Дзяўчаты варожаць нявесце «на шчаслівую дарогу» па яе ўплёту.
Уплёт нявесты (у час «дзявочніка») складаецца часцей за ўсё з трох
стужак. Тры стужкі сімвалізавалі тры яе дарогі: белая стужка – дарогу
з роднай хаты (гэту стужку нявеста пакідала маці, таксама яна пакі=
дала маці і сваю хустку. Калі хустка застанецца чыстай, тады дачка
шчасліва будзе жыць у новай сям’і, а калі не, тады маці можа дапамаг=
чы дачцэ, і стужка становіцца дарогаю маці да замужняй дачкі); чыр=
воная стужка сімвалізавала дарогу да дому жаніха (да новага замуж=
няга жыцця), гэту стужку нявеста пакідала сабе (пасля яна аддавала
яе свекрыві); зялёная стужка – маладое жыццё дзяўчыны (гэту стужку
яна аддавала сваёй лепшай сяброўцы, якая пасля была на вяселлі
«старшай паднявесніцай» або проста «старшай»). Стужкамі такіх жа
самых колераў ўпрыгожвалі «вясельную дугу» ў той запрэжцы, на якой
едуць «па нявесту». Цікава, што і ў наш час, калі вясельны картэж
складаецца з легкавых аўтамабіляў, тую машыну, у якой едзе нявес=
та, упрыгожваюць менавіта трыма стужкамі: белай, чырвонай і зялё=
най. Варожаць нявесце па ўплёту наступным чынам.

Нявеста, закрыўшы вочы, выцягвае з чырвонай і белай стужак
на нітцы: калі яны атрымліваюцца роўныя, тады нявеста будзе жыць
у мужа так, як жыла ў бацькоў. Вельмі дрэнна, калі ў нітцы з чырвонай
стужкі закруціцца кончык, гэта значыць, што або жаніх «кручаны»
(будзе заглядацца на іншых дзевак), або свякроў будзе «крутая»
(з дрэнным характарам). Яшчэ запальвалі свечку і варажылі над ёй
па чырвонай стужцы. Калі ніткі нідзе не былі пераблытаныя, гэта
значыла, што добрая будзе дарога дзяўчыны ў сямейнае жыццё
і гладкім будзе само жыццё. Таму так важна было, каб стужкі былі
зроблены вельмі акуратна. Вырабляла іх сама нявеста або яе маці.
Калі хто=небудзь хацеў учыніць дзяўчыне зло, ён імкнуўся ўкрасці
ў нявесты стужку, якая была падрыхтавана да апошняга вечара «дзя=
вочніка» («дзявочага вечара»), і падмяніць яе на іншую, дрэнна зроб=
леную, а горш за ўсё – калі на нітках у стужцы быў завязаны вузел,
гэта азначала «завязанае шчасце».

У «дзявочы вечар» рыхтавалі «вясельнае дрэўца», якое выкон=
вала пэўную ролю на вяселлі (у прыватнасці, у рытуале «дзявочча
краса»). «Вясельнае дрэўца» (часцей елачка) сімвалізуе «дзявоччу
красу». Маленькую елачку выкопвалі з карэннем, упрыгожвалі папя=
ровымі кветкамі, яркімі стужкамі. «Старшая паднявесніца» завязва=
ла на верхавіне зялёную стужку з уплёту нявесты. Нявеста спявала
ў адказ сяброўкам развітальныя песні, напрыклад:

Ой, ня жыць мне болей з маці ў роднай хаці,
Не хадзіці і з вамі на лужок гуляці,
Песень не спяваць, вянкоў не паплятаць… 1

Сваю «дзявочу красу» нявеста аддае спачатку маці. У дзень вя=
селля «вясельнае дрэўца» маці выносіць з хаты, калі дачка ад’яз=
джае з роднага дому ў дом жаніха; на дрэўцы гараць свечкі, іх задзімае

1 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры=
ленка М. А., 1920 г. нар.
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жаніх. Пасля нявеста перадае дрэўца сваёй малодшай сястры або
«старшай паднявесніцы».

«Вясельнае дрэўца» вядома многім народам. Напрыклад, у
чэхаў яго прыбірае хросная маці нявесты. Часцей за ўсё гэта елач=
ка або зялёная галіна. На яе вешалі кветкі, стужкі, дробныя калачы
і інш. Дрэўца насілі дружкі ў час вясельнай працэсіі або ставілі яго
ў павозку, у якой перавозілі нявесту з пасагам. У некаторых аблас=
цях Славакіі «вясельнае дрэўца» падвешвалі да балкі ў столі, пад
якой за сталом у хаце сядзелі маладыя…»1. У балгараў рыхтавалі
так званае «кумава дрэўца». «Яно выраблялася з галіны пладовага
або вечназялёнага дрэва і мела няцотную колькасць галін. Яго ўты=
калі ў тры кумавыя караваі, пакладзеных адзін на другі. Спачатку,
калі прыязджалі за нявестай, яно сімвалізавала нявесту, а пасля
на вясельным стале яно ўвасабляла ідэю ўтварэння сям’і»2. У рускіх
існуе рытуал «девья красота». Ён захаваўся ў Калінінскай, Ярас=
лаўскай, Кастрамской абласцях. «Девью красоту» сімвалізавалі
розныя прадметы: елачка, бярозка, кудзеля, дзявочая галаўная па=
вязка, стужка, каса… існаваў звычай вынасу елачкі (сімвалу «девь=
ей красоты») на «девичнике» або раніцай  у дзень вяселля перад
адпраўленнем у царкву, або за вясельным сталом пасля вянчання.
Гасцям, якія хацелі пагасіць свечкі на елачцы, трэба было пакласці
пад яе падаруначак, часта падарунак суправаджалі пэўным прыга=
ворам… У Кастрамской вобласці выносілі «девью красоту», якая
ўяўляла сабой штучнае дрэўца з дроту і каляровай паперы, упры=
гожанае стужкамі і свечкамі на кожнай галіне»3.

У час «дзявочага вечара» іншы раз адбываўся рытуальны шлюб
каліны і явара (або іншых дрэў жаночага і мужчынскага роду па наз=
ве). Дзяўчаты абвязвалі два дрэвы рознага роду, якія раслі побач,
гірляндамі кветак або стужкамі або надзявалі на гэтыя дрэвы вянкі,
спявалі ім велічальныя песні:

Сёння ў нас вяселле, вой=та лад!
Маладую пару злучыў вецер=сват.
Няма, няма прыгажэй маладых,
Прыгожая нявеста, прыгожы і жаніх… 4

Пасля з кожнага дрэва адламвалі па маленькай галінцы (тое
месца, адкуль ламалі, перавязвалі чырвонай стужкай) і адносілі ў
клець, дзе павінны былі спаць маладыя. Жаніх і нявеста ў гэтым
рытуале ўдзелу не прымалі. Названы рытуал павінен быў забяспе=
чыць трывалы шлюб, а здароўе, моц і прыгажосць дрэў павінны былі
перадацца маладым, таму для такога рытуальнага шлюбу выбіралі=
ся моцныя, прыгожыя, зграбныя дрэвы.

У канцы «дзявочага вечара» дзяўчаты праводзілі нявесту спаць,
развітваліся з ёй і ішлі дамоў.

1 Брак у народов Центральной и Юго=Восточной Европы.– М., 1988. – С. 44.
2 Тамсама. – С. 146.
3 Обряды и обрядовый фольклор. – М., 1982. – С. 266, 269.
4 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама=

ненка С. Р., 1918 г. нар.
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Самая блізкая сяброўка нявесты, якая пасля станавілася «стар=
шай паднявесніцай», заставалася начаваць у хаце нявесты і была з
ёю да самага вяселля (і на вяселлі таксама).

«Дзявочнік» адбываўся ў вясельных абрадах і і ншых народаў. У
чэхаў і славакаў дзяўчаты таксама збіраліся ў нявесты, «яны спявалі
песні, звівалі вянкі, рыхтвалі галаўны ўбор для нявесты, «пер’е»,
з пер’я пеўня або размарыну са стужкамі для жаніха і яго дружы=
ны…»1. У палякаў гэты этап вясельнага абраду меў некалькі назваў.
«Нявеста развітвалася са сваімі сяброўкамі, якія збіраліся напярэ=
дадні вяселля на «дзевічы вечар» – дзявочнік. Сяброўкі спляталі вянкі
і спявалі песні. Вядома была і іншая назва вечара напярэдадні вясел=
ля – «расплеціны» – у тых мясцінах, дзе ў гэты вечар выконваўся ры=
туал расплятання касы нявесты. У іншых месцах расплятанне касы
адбывалася ў дзень вяселля»2. У балгар развітанне маладых з халас=
тым жыццём адбывалася часцей за ўсё ў суботу. На «дзявочы вечар»
(«момина вечер», «момина хора», «млада трапеза», «вежди») пры=
ходзілі родныя і блізкія нявесты з пачастункам («паклон»)… Пры раз=
вітанні нявесты з сяброўкамі выконваўся рытуальны плач нявесты,
які суправаджаўся абрадавымі галашэннямі…3. Жаніх запрашаў сваіх
сяброў або ў карчму, або проста рабілася апошняя вечарынка халас=
тых сяброў у доме жаніха. Цікава адбываўся вечар у жаніха ў Балга=
рыі. «Запрашаліся амаль усе жыхары сяла, яны прыносілі з сабой
розную ежу. За сталы мужчыны і жанчыны садзіліся асобна… гучала
музыка, спявалі песні. Месцамі гэты вечар пераходзіў у сапраўднае
свята з гульнямі і забавамі: надзявалі маскі, загадвалі загадкі, рас=
казвалі казкі…»4. У Грэцыі нявеста збірае сябровак у панядзелак,
і яны дапамагаюць ёй цэлы тыдзень… «У панядзелак на поўначы Грэ=
цыі сяброўкі фарбуюць нявесце валасы хной, якую яна атрымала ад
жаніха, пры гэтым спяваецца спецыяльная песня. Гэта вельмі сумная
песня, але называецца яна «песня веселья»… У аўторак нельга нічога
рабіць, у сераду ўкладаюць пасаг…»5. Цікава, што амаль ва ўсіх наро=
даў «дзявочы вечар» адбываецца напярэдадні вяселля. У разглядае=
мым рэгіёне часам ён адбываецца за дзень да вяселля.

Зборы
Напярэдадні вяселля рабілі «зборы». Старэйшая свацця і тры

сяброўкі=дзяўчыны (яны павінны былі быць толькі блакітнавокія або
шэравокія, ні ў якім разе не чарнавокія, каб не сурочыць нявесту)
вялі маладую ў лазню. Лазню палілі з раніцы. Яшчэ да таго, як узыш=
ло сонца, нявеста павінна была неапранутай выкупацца ў расе,
каб ачысціцца ад усіх грахоў. На таго, хто хацеў падглядзець за
дзяўчынай у гэты час, насылаўся праклён з боку ўсіх яе родзічаў,
на яго клаліся страшэнныя закляцці, каб ніколі не было яму

1 Брак у народов Центральной и Юго=Восточной Европы.– М., 1988. – С. 44.
2 Тамсама. – С. 17.
3 Тамсама. – С. 147.
4 Тамсама.
5 Тамсама. – С. 212.
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шчасця ў жыцці. А калі падглядваў жаніх, тады дзяўчыну за яго не
выдавалі, а жанілі на ўдаве. Нявеста сустракала сонца – таксама
неапранутая, з кветкамі медуніцы ў руках, прасіла ў Сонца шчасця
і блаславення. Верылі, што цела маладой будзе мець такі ж духмя-
ны пах, як і кветкі медуніцы. Уся малітва нявесты Сонцу не захава-
лася. Гэтай малітве маладую дзяўчыну вучыла яе маці. Інфармата-
ры памятаюць толькі пачатак малітвы:

На чатыры бакі, на чатыры дарогі
Разліваецца свет, мая трэцяя…
Свет у вачах, свет у нагах,
Свет у душы маёй…
Я тут уся дачка твая…
Маці мая, а я маці чыя?..1

Нявеста прасіла ў Сонца дараваць ёй памылкі і грахі, блага-
славіць яе на шчаслівае жыццё, паслаць здаровых дзяцей (часцей
трох: двух сыноў і дачку), абяцала быць вернай свайму мужу, шана-
ваць яго бацькоў, быць добрай гаспадыняй, уставаць разам з сон-
цам, не насіць дзявочага ўбору, пакінуць толькі чырвоную спадніцу
(або сарафан) для будучай дачкі і інш. Дзяўчына, якая не захавала
дзявочую чысціню, прастойвала яшчэ прыкладна тры гадзіны моўчкі
на ўсколенках (кветкі медуніцы яна не брала). Гэта вельмі старажыт-
ны рытуал. У больш позні час захаваўся толькі звычай: дзяўчына без
абутку ішла па расе і сустракала сонца.

Пасля нявесту вялі ў лазню. Мылі яе толькі дажджавой вадой з
мятай. Тут адлюстравалася вера ў спрадвечную сувязь урадлівасці,
пладавітасці жанчыны і зямлі. Ад дажджу залежыць ураджай маці-
зямлі. Нявеста – таксама будучая маці, якая павінна нарадзіць зда-
ровых дзяцей, таму лічылася, што дажджавая вада ёй у гэтым дапа-
можа. І яшчэ: нявеста – гэта сама чысціня, таму яе трэба мыць ва-
дой, якая ўпала з неба. Мыць нявесту пачыналі з левай нагі. Рабілі
гэта дзеля таго, каб адмыць усю ляноту ў будучай гаспадыні. Раней
лічылі, што ўся лянота знаходзіцца ў жанчыны ў левай назе. Гэта
нават адбілася і ў прымаўцы. Пра лянівую жонку казалі так: «Робіць
толькі тое, што яе левая нага захоча». У канцы мылі касу нявесты,
расчэсвалі ёй валасы, варажылі па іх аб яе новым жыцці. Лічылі, што
колькі выпадзе з касы доўгіх валасоў, столькі ў маладой маці будзе
сыноў. Валасы, якія выпалі, абавязкова палілі, каб ніхто не змог іх
украсці і зрабіць нявесце якую-небудзь шкоду. Людзі вераць і зараз,
што трэба абавязкова паліць усе выпаўшыя з галавы валасы, інакш
здарыцца нешта непрыемнае. Існуе нават такая прымаўка: «Колькі
воласу гарэць, столькі галаве балець». У лазні варажылі, каб даве-
дацца, ці моцна кахае нявесту жаніх, і імкнуліся зрабіць так, каб ён
кахаў мацней. Гэта рабілі наступным чынам. Падчас прыходу сватоў
нявеста хавала пад парог пруток са светлага веніка, якім яна перад
гэтым замятала хату. Калі жаніх пераступаў праз парог, нявеста (або
яе сяброўка) ціхенька хавала гэты пруток туды, дзе яго ніхто не мог

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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убачыць. Пасля, калі нявесту прыводзілі ў лазню, гэты пруток клалі на
полак і гаварылі: «Як сохне гэты пруток, хай сохне па мне мой суджа-
ны (імя)». Калі пруток хутка засыхаў, тады лічылі, што суджаны любіць
моцна. З лазні нявеста ішла па ручніку. Ручнік быў напалову белы,
напалову чырвоны, што адлюстроўвала яе хуткі пераход з дзяўчыны ў
жанчыну. Рэшту дня і ночы нявеста адпачывала ў цёмным пакоі, каб
яе не сурочылі «дурныя вочы». З хаты нявесты нельга было выносіць
смецце. У сваім пакоі нявеста знаходзілася адна (або рэдка з лепшай
сяброўкай) да таго часу, пакуль яе пачыналі прыбіраць да шлюбу.

Каравай
Напярэдадні дня вяселля пачыналі таксама выпякаць і вясель-

ны каравай. Падрыхтоўкай каравая часцей за ўсё кіравала хросная
маці жаніха або старэйшая жанчына з яго сям’і. Замешвалі каравай
толькі замужнія жанчыны. Пачынаць падрыхтоўку каравая можна і за
дзень да вяселля з раніцы. Пасля яго на дзень і на ноч аддавалі маці
жаніха. Каравай прысвячалі Сонцу. Выпякаўся ён такой жа самай, як
і сонца, круглай формы.

Хросная маці жаніха, рыхтавала ўсё тое, што трэба для прыга-
тавання каравая, правярала дзяжу, выграбала з печы попел. Маці
жаніха яшчэ за некалькі дзён запрашала выпякаць каравай жан-
чын-каравайніц. Часцей за ўсё збіраліся дзесяць каравайніц і адзі-
наццатая – «старшая каравайніца» – хросная маці жаніха. Жанчы-
ны-каравайніцы прыносілі з сабой невялікія мяшэчкі («шанькі»)
з пшанічнай мукой, каб дабавіць яе ў каравай. У каравай уваходзіла
амаль усё тое, што павінна быць у будучай гаспадарцы маладых:
зерне, малако, соль, мёд, яйкі. Дабаўлялі туды нават і гарэлку. Усе
каравайніцы апраналіся ў светлае святочнае адзенне. Хусткі ў іх на
галовах былі белыя. Сярод хаты ставілася дзяжа. Зачыналі кара-
вай з узыходам сонца. Старшая каравайніца прасіла «благаславіць
пачынаць» рашчыняць каравай, засыпала ў дзяжу муку, затым на-
лівала малако і г. д.

Кожны новы прадукт суправаджаўся пэўным прыгаворам, на-
прыклад:

На добрым полі, на маці-зямельцы
Залатое зерне садзілі,
Святой вадой палівалі,
Сонцам благаслаўлялі,
Каласы збіралі.
На сотні палосак па сто снапоў нажалі,
Бялей снега, мякчэй пуха змалолі,
Каб быў каравай вышэй лесу, шыршы долу…
Ой, а ці хваціць жа? 1

Каравайніцы адказвалі: «Дабавім, дабавім», – і пачыналі па ад-
ной падыходзіць і высыпаць у дзяжу муку, якую яны з сабой прынеслі.
Кожная з іх або праслаўляла каравай, або проста жадала шчасця

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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маладым. У каравайных песнях і прыгаворах назіралася шмат пера-
большванняў, напрыклад, што ў каравай пайшла «сотня яец, да ўсё
з белых курак», што «дзесяць дзён дзесяць кароў даілі, пакуль малака
сабралі», а каравай павінен «вырасці да гары, за гару, да самага неба»,
каб яго пацалавала Сонца. Пасля таго, як цеста замешана, каравай-
ніцы спявалі: «Падыходзь, наш каравай, сам да неба даставай…».
Спяваючы, каравайніцы падымалі рукі ўверх, падскоквалі, надувалі
шчокі. Калі цеста падыходзіла, жанчыны спявалі: «Цесна дзяжа, мала
месца, караваю недзе ўсесца…».

Каравай выраблялі і ўпрыгожвалі на чыстым стале. Па краях
каравая часта плялі кайму ў форме шышачак. У цэнтры выраблялі
або сонца і месяц, або дзвюх птушак, або вялізнае сонца і зоркі і інш.
Пасля таго, як каравай упрыгожылі, самая малодшая каравайніца
паведамляла: «Печ рагоча, каравая хоча…». У печ каравай на доўгай
драўлянай лапаце саджаў мужчына. Часцей за ўсё сват або хросны
бацька жаніха, яму дапамагала старэйшая каравайніца. Яны рабілі
выгляд, што каравай не лезе ў печ – такі вялізны ён вырас. Каравай-
ніцы імітавалі, што «ламаюць верх у печы». Гатовы каравай укладаў-
ся на прыгожы ручнік, яму кланяліся, спявалі песні. Звярталіся да
яго як да жывой істоты:

Каравай мой раю, я цябе вітаю…
А дзе ж ты быў, а што ж ты відаў?
А хто ж цябе вырабляў?
Ці сам Бог цябе пацалаваў?1

Пасля жанчыны неслі каравай на ручніку на ўзгорак і прасілі
Сонца благаславіць яго.

Каравай на некалькі хвілін пакідалі на ручніку, а самі спуска-
ліся з узгорка. Пасля благаслаўлення каравая Сонцам ён станав-
іўся свяшчэнным. Яго ўрачыста адносілі ў клець, спяваючы велі-
чальныя песні. Вельмі дрэннай прыкметай лічылі, калі не было
сонца ў той дзень, у які пяклі каравай. Каравай да вяселля заста-
ваўся ў той клеці, дзе павінны былі спаць маладыя. Усіх каравайніц
абавязкова запрашалі на вяселле (сярод самых пачэсных гасцей).
Бывала, што маці жаніха адорвала каравайніц (часцей за ўсё па-
латном).

Каравайны рытуал – гэта пэўны парог, пераступіўшы праз які,
шляху назад ужо не было. Калі да каравайнага рытуалу вяселле магло па
якіх-небудзь выключных прычынах яшчэ і не адбыцца, то прыгатаванне
вясельнага каравая азначала абавязковае неадкладнае вяселле.

Дзень вяселля
Надыходзіць дзень вяселля. У хатах жаніха і нявесты падыма-

юцца з узыходам сонца.
На світанні пачынаюць прыбіраць нявесту. Апранаюць яе свашкі

і сяброўкі пад кіраўніцтвам старшай свахі або хроснай маці нявесты.

1 Запісана ў в. Слабада (Екацярынаполле) Хоцімскага раёна Магілёўскай
вобласці ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.
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Вельмі прыгожае адзенне маладой. Яно абавязкова новае. У разгля-
даемым рэгіёне існавала павер’е, што калі нявеста апранаецца не ў
новы строй, то хутка яна можа стаць удавой.

Шмат якія магічныя дзеянні павінны былі ахоўваць маладую ад
сурокаў. Ніжняя спадніца адзявалася навыварат, пакідаліся незаш-
піленымі кручкі (каб лягчэй было нараджаць, дзеля гэтага ж сяннік,
прызначаны для першай шлюбнай ночы, не зашывалі). У адзенні ня-
весты пераважалі два колеры – чырвоны і белы. Спадніца была або
проста чырвонай, або ў клетку ці палоску, дзе таксама пераважаў
чырвоны колер (а ніжняя спадніца была часцей проста белая). Пад
белай з чырвонай вышыўкай сарочкай нявесту абвязвалі рыбалоў-
най сеткай або поясам з саломы. Гэта рабілася таксама дзеля таго,
каб адвесці сурокі. Гарсэт часцей за ўсё быў чырвонага колеру, з
вышыванымі на ім рознакаляровымі кветкамі. Сцягваўся гарсэт
вельмі моцна, шнуроўка ўнізе звязвалася на тры вузлы. Гэтыя тры
вузлы заканчваліся на жываце, яны павінны былі абараняць будучую
маці ад злых сіл, ад усякіх сурокаў. Чырвоныя боцікі маладой такса-
ма былі вельмі прыгожа і старанна вышываныя.

Галоўным ва ўборы нявесты быў «вянец» (вянок). Яго вырабляла
за тыдзень да вяселля жанчына, якая спецыяльна займалася гэтай
справай у вёсцы. Яна ж вырабляла і «вясельную дугу» для той запрэжкі,
на якой жаніх паедзе за нявестай. Раней вянец рабілі з чырвонай ткані-
ны, нацягнутай на бяросту, кардон і інш. Пазней вянок пачалі рабіць
са штучных кветак і воску. Ззаду замацоўвалі стужкі (чырвоныя, зялё-
ныя, белыя і інш.) або пазней – белую фату з марлі. Фата або белыя
кветкі ў нявесціным вянку – сімвал чысціні і цнатлівасці дзяўчыны. Калі
нявеста не захавала дзявочай чысціні, але скарыстала фату або белыя
кветкі, тады ёй людзі ніколі не маглі дараваць граху. «Спорчаная» ня-
веста ішла пад вянец у хустцы. Гэтак жа апраналася і ўдава, калі зноў
выходзіла замуж. Менавіта галаўны ўбор з’яўляецца галоўнай прыкме-
тай нявесты, па ім меркавалі пра яе маральныя якасці. Дамінуючымі
колерамі ў адзенні жаніха таксама былі белы і чырвоны.

Нявеста, ужо апранутая і прыбраная, сядзіць разам са сваш-
камі, сяброўкамі і сваёй роднай маці апошні раз у сваім дзявочым
пакоі. Дзяўчаты (жанчыны) спяваюць нявесце такія песні:

Леначка мамычку вон пасылала:
– Ай, выйдзі, мамычка, за вароцікі,
Прыкладзі вушачка к дарожачкі,
Ці стогне дарога шырокая?
Ці шуміць дуброва зялёная?
Ці едуць быяры мыладэя?
Ці вязуць нам князя мыладога?
– А едуць быяры мыладэя
І вязуць нам князя мыладога.
Мыладэй князь усё Васечка,
Мылыдая княгіня ўсё Леначка1.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка Г. І., 1958 г. нар.
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Або:
Траўка чарнабылка, траўка чарнабылка
На гарэ стаяла,
На гарэ стаяла, у горычкі пытала:
– Горычка крутая, горычка крутая,
Йкава зіма будзіць?
Йкава зіма будзіць, ці люты мароз?
– Траўка чарнабылка, траўка чарнабылка,
Сама ў зіму поўдзеш, сама ў зіму поўдзеш,
Сама ты вызнаеш.
Леначка млыдая, Леначка млыдая
За сталом сядзела,
За сталом сядзела, у мамачкі пытала:
– Йкаво ў чужых людзях, йкаво ў чужых людзях?
Йкава чужа маці?
Йкаво ў чужых людзях, йкаво ў чужых людзях?
Йкава чужы бацька?
– Леначка млыдая, Леначка млыдая,
Сама ў людзі пойдзеш,
Сама ў людзі пойдзеш, сама ты вызнаеш 1.

Перад прыездам жаніха нявесту абавязкова павінны схаваць.
Гэта робіцца для таго, каб жаніх шукаў сваё шчасце, таму што калі
шчасце сапраўднае, дык яно адразу ў рукі не даецца, і каб яго знайсці,
трэба прайсці праз пэўныя выпрабаванні. Свашкі хавалі нявесту ў
хаце, якая знаходзілася ні ў якім выпадку не праз дарогу і абавязко-
ва стаяла на ўзыход сонца.

Кіруе ўсім вяселлем «дружок» з боку жаніха. На вяселлі можа
быць і два «дружкі», адзін – з боку нявесты, другі – з боку жаніха.
«Дружком» часцей за ўсё станавіўся сват, які выконваў галоўную ролю
на першым этапе вясельнага абраду («сваты»). Акрамя «дружка» ў
вясельным абрадзе (менавіта ў дзень вяселля) удзельнічаюць жаніх,
нявеста, іх бацькі, «старшая сваха», свашкі, «паджанішнікі» – дру-
жына жаніха (можа быць ад трох да пяці «паджанішнікаў», самы леп-
шы сябра жаніха – «старшы паджанішнік», або проста «старшы»),
дружына нявесты – «паднявесніцы» (таксама ёсць «старшая падня-
весніца, або «старшая»), родзічы маладых, госці.

На вяселлі таксама прысутнічае знахар (радзей знахарка). Гэта
чалавек, які павінен ахоўваць маладых ад чараў, адводзіць ад іх су-
рокі. Знахара запрашаюць бацькі маладых. Яго нават не ведаюць жаніх
з нявестай. Ведаюць яго, акрамя бацькоў маладых, толькі тыя людзі,
якія самі да яго звярталіся за дапамогай, але яны робяць выгляд,
быццам не ведаюць, што гэта за чалавек і што ён тут робіць. Знахар
сочыць за тым, каб ніхто не прайшоў паміж жаніхом і нявестай, пакуль
яны апранутыя ў вясельныя строі. Маладыя на вяселлі – гэта адзінае
цэлае, якое нельга дзяліць, і калі хто-небудзь пройдзе паміж імі, зна-
чыць яны не будуць жыць разам (прайсці паміж жаніхом і нявестай –

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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гэта значыць падзяліць іх лёс). Калі знахар заўважае, што хто-небудзь
прыйшоў на вяселле з дурнымі намерамі навесці на маладых сурокі,
ён хапае чарку гарэлкі, якая стаіць перад маладымі, шэпча над ёй
пэўную замову, напрыклад: «Хай табе тое, соль табе ў вочы, палена
табе ў калена…»1, і вылівае дурному чалавеку прама ў вочы.

Раніцай у хаце жаніха збіраюцца яго родзічы, дружына, «дру-
жок» і некаторыя госці. «Дружок» рыхтуе запрэжкі, жаніх збіраецца
«ехаць па нявесту». Бацькі павінны благаславіць жаніха. Маці жаніха
торкае ў каравай грошы (раней срэбра) і благаслаўляе сына «ехаць
па нявесту на добрую дарогу». Пасля благаслаўлення ўсе госці
і сваякі «доруць жаніха» (уручаюць яму падарункі). Падарункі ўручалі
з прыгаворам, які часта меў магічны сэнс. Напрыклад:

Дару табе палатно белае, чыстае, доўгае,
Каб жыццё тваё было добрае.
Хай яно сцеліцца шляхам да нявесты,
Добраю дарогаю вясельнаму паязду…2

Шмат песень, якія спяваюцца ў гэты час, прысвечаны каню
жаніха:

Не куй, Васечка, сталянога нажа,
Падкуй, Васечка, варанога каня.
Застоіўся конь у ясельках,
Зачакаўся маладзец мілай дзеўцы 3.

Конь – гэта сябра жаніха, які дапаможа яму здабыць шчасце,
прывязе да суджанай. Жаніх у песнях раіцца з канём, па якой дарозе
яму лепш ехаць да нявесты:

Ой, мой коню, коню вараны,
Ты скажы, як хутчэй ехаць да каханай,
Ці лесам, ці полем, ці зялёнай дуброваю?..4

У некаторых песнях жаніх сам ператвараецца ў каня або шэра-
га ваўка, або сокала, каб хутчэй быць разам з каханай. Усіх удзельні-
каў «вясельнага паязду» і каней, перад тым як ехаць па нявесту,
абмахваюць бярозавымі галінкамі, каб яны не стаміліся і хутчэй да-
сягнулі мэты свайго шляху.

Калі ехалі праз лес, пакідалі ваўкам у лесе мяса, якое кідалі
далей ад дарогі з пэўнай замовай:

Воўчы, браце, шэрыя дзядзькі,
Гаспадары!
Бараніце мой (наш) шлях –
Будзе вам пачастунак 5.

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.

2 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Аўдзюш-
ка Г. І., 1946 г. нар.

3 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Аўдзюшка Г. І., 1946 г. нар.
5 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-

ненка С. Р., 1918 г. нар.
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Калі вясельнікам сустракаўся воўк, яго не чапалі. Лічылі, што
гэта нейкі госць, які павінен быць на вяселлі, але чамусьці спазніў=
ся і ператварыўся ў ваўка. Па дарозе, калі едуць за нявестай, спява=
юць шмат песень, прысвечаных самой падзеі. Але ў гэтых песнях
нельга прама сказаць пра мэту «вясельнага паязду», каб не пачулі
злыя духі і не зрабілі вясельнікам і маладым ніякай шкоды. Таму пра
нявесту гаворыцца ў гэтых песнях іншасказальна:

Ой, упраглі залатую калясачку,
Паехалі па русую косачку,
Па белую стужачку,
Новую сукеначку…1

Спяваюць і такія песні:

Мы едзім, едзім лесам лесавым,
Мы едзім, едзім борам баравым.
Лес будзіць шумець, падковы грымець,
Цешча пачуець, сабірацца будзець
Сталы засцілаць, чаркі наліваць…2

У многіх песнях гучыць парада жаніху абавязкова падкаваць
свайго каня, таму што па старажытным павер’і непадкаваны конь
не можа прыносіць шчасце. (Наогул, падкова – агульнавядомы та=
лісман шчасця):

Ой, Ванюша, Ванечка,
Куй сваяго коніка.
Падковы залатыя,
Дарогі адкрытыя3.

«Вясельны паязд» спыняецца на двары нявесцінага дома. Пе=
рад тым, як жаніх заходзіць у хату, яму спяваюць такія песні=парады,
як, напрыклад:

Ці забыў, Ванечка, ці запамятаваў,
Што табе мамычка гаварыла?
Паедзіш, мой сынок, у чужыя людзі,
Будзіць цябе цёшчухна частаваць,
Первую чарку наліваць.
Ты ня пей, мой сынок, первай чаркі,
А вылій коніку на грывычку,
Штоб была грывычка кыляненька,
Штоб была Леначка румяненька4.

Калі доўга ніхто не выходзіць сустракаць жаніха, тады спяваюць:

Даўно мы, даўно ў сватоў на дварэ,
А нету, нету ат свата прывету,
Ат свацці прыгляду…5

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама=
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
5 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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Жаніха сустракае нявесціна дружына, яе родзічы і бацькі.
Толькі «старшая паднявесніца» разам з маладымі дзяўчатамі гэтай
вёскі знаходзіцца недалёка ад той хаты, дзе схавалі нявесту. «Дру=
жок» з жаніхом ідуць шукаць маладую. Спачатку яны павінны знайсці
хату, дзе яе схавалі. «Старшы паджанішнік» спрабуе падкупіць ня=
весціну дружыну, каб падказалі, дзе нявеста. Калі жаніх знойдзе
хату, дзе хаваецца нявеста, дзяўчаты разам са «старшай падня=
весніцай» яго туды не пускаюць, патрабуюць выкуп (грошы, гарэл=
ку, цукеркі; а раней – пацеркі, стужкі і інш.). Гучаць розныя жарты,
дзяўчаты смяюцца з хлопцаў, хлопцы хочуць купіць танней. «Стар=
шая» кідае на зямлю абрус, праз яго нельга прайсці проста так:
жаніх павінен пакласці на чатыры бакі выкуп, а ў цэнтр – самае
дарагое, што ён можа даць сваёй нявесце (ён павінен стаць туды
сам). Нарэшце дзяўчаты згаджаюцца і гавораць, што зараз прывя=
дуць нявесту, і выводзяць прыбраную ў нявесцін строй… старую
бабу (гэта павінна быць незамужняя жанчына або ўдава). Яе закры=
валі пакрывалам. «Дружок» скідвае з яе пакрывала і падводзіць да
яе старога дзеда (жаніха). Госці крычаць: «Па нявесце і жаніх!»
Спраўляюць жартоўны шлюб дзеда і бабы, іх звязваюць поясам,
спяваюць ім жартоўна=велічальныя песні:

Вой=та свадзьба,
Прыгажэй маладых не відаў!
Жаніўся мяшок, торбу ўзяў,
Павесіў на сук, нехта ўкраў… 1

На першы погляд здаецца, што гэта проста жарт, гульня. Але
раней ён меў пэўны магічны сэнс. Жартоўны шлюб і пэўныя здзекі
з дзеда і бабы рабіліся як бы на пацеху злым сілам, каб тыя нажарта=
валіся, насмяяліся і не зрабілі ніякай шкоды сапраўдным жаніху
і нявесце.

Пасля старой бабы дзяўчаты выводзяць маладзенькую дзяў=
чынку ў святочнай сукенцы (замест нявесты). «Дружок» і «старшы
паджанішнік» павінны адарыць яе. Нарэшце «дружок» выводзіць ня=
весту і ўкладае яе руку ў руку жаніха. Потым бацькі благаслаўляюць
маладых хлебам=соллю. Благаславенне хлебам і соллю – вельмі
старажытны звычай. Ролю хлеба ў жыцці чалавека нельга пера=
ацаніць (а вясельны каравай, як ужо адзначалася раней, – галоўны
кангламерат вясельных сімвалаў, нават сімвал сялянскага жыцця
наогул). Соль таксама раней была вельмі каштоўнай. Лічылася, калі
ў маладых будзе хлеб і соль, значыць, усё будзе добра. Такім чынам,
жаніха з нявестай благаслаўлялі самым каштоўным у гаспадарцы,
а значыць, і ў жыцці. Жаніх і нявеста станавіліся на ўсколенкі, а маці
і бацька нявесты благаслаўлялі іх хлебам=соллю:

Благаслаўляем вас, дзеці,
Хлебам=соллю
На шчасце, на долю,

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Тарасен=
ка Ф. Г., 1915 г. нар.
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Каб дружна жылі,
Каб здаровы былі.
Усяго-усяго вам харошага… 1

Свашкі абсыпаюць маладых зернем, семем канаплі, ільна, каб
былі багатыя, каб жыта радзіла, каб нарадзілася многа дзяцей. Пас-
ля маладыя едуць у царкву.

Трэба адзначыць, што хаця вянчанне і ўвайшло ў народны вя-
сельны абрад, але галоўнага, рашаючага характару яно не мела.
Шлюб лічыўся заключаным толькі тады, калі былі выкананы ўсе тра-
дыцыйныя народныя рытуалы, толькі выкананне ўсяго вясельнага
абраду цалкам дазваляла шлюбную ноч.

У царкву едуць самай доўгай дарогай. Вельмі дрэннай прыкме-
тай лічылася, калі хто-небудзь з маладых падаў з павозкі або павоз-
ка перакульвалася. Інфарматарам вядомы выпадакі, калі з-за такой
прычыны вянчанне пераносілі на другі дзень. Маладыя павінны па-
кланіцца ўсім, каго сустракаюць па дарозе. Калі сустракаецца дзіця,
яго абавязкова павінны пачаставаць. Сустракаць у гэты час дзяцей
лічылася добрай прыкметай. Раней людзі лічылі, што гэта маленькія
анёльчыкі суправаджаюць маладых. Цікава, што калі едуць у царкву,
песень не спяваюць.

Пасля вянчання маладыя вяртаюцца другой, больш кароткай
дарогай. Раней меў месца такі цікавы магічны рытуал. Каля зелянею-
чага поля павозкі спыняліся. Маладыя сыходзілі на зямлю і, трымаю-
чы адзін аднаго за рукі, ішлі на поле. Яны кланяліся на чатыры бакі
свету, станавіліся к сонцу і вымаўлялі замову «на людскую любоў».
Часцей за ўсё за імі станавіўся «дружок» і вымаўляў тэкст замовы, а
маладыя паўтаралі: «Станем мы, рабы Божыя, па раніцы, благасла-
вясь і перахрысцясь, выйдзем на чыстае поле, паглядзім на ўсе чаты-
ры бакі: а на васточнай старонцы стаіць святая царква; як на гэтую
царкву глядзяць ды зарацца, так бы і на нас, рабоў Божых (імёны жан-
іха і нявесты), глядзелі і зарыліся старыя старухі, старыя старыкі,
маленькія дзеткі, красныя дзявіцы, маладыя малойцы ды маладзіцы,
глядзелі ды зарыліся на рабоў Божых (імя жаніха і нявесты), будзьце
словы мае крэпкія, як ключы падзямельныя. Амінь» (Гэтая замова
запісана ў вёсцы Канаўка ад мясцовай знахаркі бабы Алены – Касья-
навай Алены Іванаўны, 1918 г. н.).

Калі сустракаюць маладых з-пад вянца, маці нявесты кідае на
зямлю (або ў хаце на падлогу) белы абрус. Той, хто першы на яго
стане (жаніх ці нявеста), той будзе «трымаць верх у жыцці». Пасля
вянчання пачынаецца вясельнае застолле, спачатку ў нявесты, пас-
ля ў жаніха. У час вясельнага застолля, перад тым, як сесці за стол,
самая старая жанчына на вяселлі (не абавязкова з родзічаў маладых)
чытае «Дванаццаць запаведзей». Дакладны тэкст, на жаль, інфарма-
тары не памятаюць, але вядома, што гэта – галоўныя парады мала-
дым ад старых. Яны датычаць гаспадаркі, павагі да бацькоў, добрых

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.
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адносін адзін да аднаго. «Дружок» звязвае маладых ручніком або по=
ясам, тры разы абводзіць іх вакол стала і саджае на самае пачэснае
месца – на кут на вывернуты кажух. Маладых зноў абсыпаюць зер=
нем. Спачатку спяваюць песні, прысвечаныя жаніху і нявесце (боль=
шасць песень прысвячаецца нявесце). Спяваюць, напрыклад, такія
песні:

Непраўдзівая каліна казала цвісці не буду,
Белага цвету не пушчу,
Буйных ягадак не ўзраджу.
Як прыйшла пара, расцвіла,
Белыя цвяты пусціла,
Буйну ягаду ўрадзіла.
Непраўдзівая Леначка казала замуж не пайду,
Маладога Ванечку не люблю.
Як прыйшла пара дык пайшла,
Маладога Ванечку злюбіла,
На яго слядок ступіла… 1

Жаніху і нявесце спяваюць шмат велічальных песень. Нявеста ў
іх параўноўваецца з бярозкай, калінкай, зорачкай, лябёдушкай, га=
лубкай, сонейкам. Жаніх – з месяцам, голубам, ясенем, таполяй,
сокалам:

Малады наш сокал Ванечка,
Маладая галубка Леначка,
Маладыя, як ясныя зорачкі,
Як кветычкі на аднэй ветычкі…2

Вось такія, поўныя хараства паэтычныя вобразы жаніха і ня=
весты ствараюцца ў песнях. Але спяваюць пра іх і жартоўныя песні.
Гэта робіцца на пацеху злым сілам як пэўная ахвяра, каб яны не
прынеслі маладым вялікай шкоды. Жартоўныя песні дапамагалі
таксама адвесці ад маладых сурокі. Напрыклад, пра жаніха спя=
ваюць:

Ой, Ванечка, рос – не дарос,
З прясла на каня садзіўся,
Пад пряслам штаны забыўся.
Не жалка штаноў пяньковых,
Жалка матузоў шаўковых.
Пяньковыя штаны мамкіны,
Шаўковыя матузы Ленкіны 3.

Або:
А наша Леначка як сыр з=пад масла,
А ваш Ванечка як сыч з=пад прясла4.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда=
рэнка Г. І., 1958 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама=
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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А вось што пяюць пра паджанішніка:
Паджанішнічык, наш сакол,
Не садзіся ты між вакон,
Там мышыны перялёт,
Заляціць табе мыш у рот,
Не цісні яе зубамі, пацалуй яе губамі 1.

Дасціпна смяюцца і з дружка – важнай асобы на вяселлі:
А ў нашага дружка каротка ножка,
Нада падставіць яму калодачку,
Каб ён на калодачку стаў,
Хутчэй гарэлачкі даў2.

У час застолля ў хаце нявесты адбываецца цікавы рытуал про-
дажу нявесцінай касы. Жаніх павінен быў выкупіць нявесціну касу,
інакш жонка ніколі не будзе яму падуладна. «За касой» ставяць ма-
лодшую сястру або маленькага брата нявесты, або каго-небудзь
з дзяцей нявесціных родзічаў (каб толькі дзіцяці не было больш два-
наццаці гадоў). Выкупляюць касу дружок і старшы паджанішнік.
Дзіцяці даюць у рукі серп, і яно кажа, што адрэжа касу, калі за яе
дадуць мала грошай. Жаніх хоча купіць танней, але той, хто прадае,
адказвае ім: «Мая сястра – не ўдава, яе каса стоіць трыццаць тры
рубля». Калі яны пагаджаліся, тады ад касы адразалі маленькі пучок
валасоў, які старшы паджанішнік уручаў жаніху. Калі валасы пера-
хоплівалі дзяўчаты, тады паджанішніку прыходзілася плаціць яшчэ
выкуп і ім. Нявесце, якая ўжо прадала сваю касу, спяваюць:

Касіца мая русая,
Нядзелю цябе часала,
За адзін вечарок прайграла,
За адну чарку прапіла,
За адно славечка аддала3.

Хлопцы хаваюць абутак маладой. «Паднявесніцы» шукаюць яго.
Лічылася, што тая дзяўчына, якая знойдзе чаравік (або боцік) нявес-
ты, першая з усіх астатніх дзяўчат выйдзе замуж.

Пасля першай чаркі жаніх павінен назваць бацькоў нявесты
сваімі бацькамі і папрасіць дазволу так да іх звяртацца. Тое самае
павінна зрабіць і нявеста ў хаце жаніха.

Жаніху і нявесце на вяселлі нельга піць гарэлкі. Яны нават амаль
і не ядуць. Рытуальная ежа жаніха і нявесты – кураціна, якая лічылася
самым чыстым мясам. Для маладых абавязкова рэзалі белую куры-
цу. Курыцу маладыя ядуць без хлеба і солі. На гэта яны не маюць
права, якое трэба зарабіць сваёй будучай сумеснай добрасумленнай
працай. Сэрца курыцы аддавалі жаніху: жаніх павінен быць у першую
шлюбную ноч абавязкова пяшчотным, нясмелым, ласкавым, можа

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка Г. І., 1958 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Сідарэнка Г. І., 1958 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Сідарэнка Г. І., 1958 г. нар.
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менавіта таму яму даюць з’есці сэрца курыцы. Частку курыцы (або ўсю
тую курыцу, якую гатуе свякроў) маладыя забіраюць з сабой у клець.

За сталом маладыя ядуць разам, з адной талеркі. Нявеста па-
вінна паспрабаваць усе стравы, каб ёй не была агіднай ніякая ежа,
калі яна, будучы ўжо жонкай, будзе чакаць сваё першае дзіця. Жаніх
яшчэ павінен з’есці рытуальную яечню, якую рыхтуе яму цешча ўжо ў
час вясельнага застолля. Усе глядзяць, як цешча разбівае яйкі і пад-
лічваюць іх услых. Жаніх павінен з’есці столькі яек, колькі цешча ра-
заб’е. Звычайна разбіваюць ад трох да сямі яек.

Ужо ў другой палове дня, калі надыходзіць час, бацькі нявесты
благаслаўляюць дачку ад’язджаць. Раней існаваў такі вось звычай.
Бацька нявесты сцябаў яе трыма лазінамі тры разы, нявеста плака-
ла ўголас. Пасля бацька перадаваў лазіну жаніху і той біў нявесту
толькі адзін раз, а яна павінна была маўчаць. Лазіну жаніх забіраў
сабе. Такім парадкам нявеста давала публічную прысягу ў тым, што
ўсё сцерпіць ад свайго мужа і ніколі не будзе скардзіцца. Пасля гэ-
тага маладым першы раз крычалі: «Горка!». Жаніх з нявестай павін-
ны былі пацалавацца, каб «падсаладзіць» гарэлку і ежу. Потым ро-
дзічы нявесты аддаюць маладым падарункі. Кожны, калі ўручае свой
падарунак, жадае маладым шчасця, дзяцей, дабрабыту. Яму наліва-
юць чарку гарэлкі (якую ён павінен выпіць усю, «каб не пакідаць ма-
ладым слёзы») і даюць кавалак каравая (тут рэжуць каравай, які пяклі
ў хаце нявесты). Каравай рэжа «дружок», пасля перадае кавалкі жа-
ніху, а гарэлку госцю падае нявеста. Бацькі зноў благаслаўляюць
нявесту ад’язджаць. Тут выконваўся рытуальны плач маладой перад
ад’ездам у дом жаніха. Нявеста павінна была «ў бацькоўскай хаце
выплакаць усе слёзы, выкрычаць усё гора, каб быць шчасліваю ў
новай сям’і». Нявеста развітвалася з кожным кутком роднай хаты, з
кожнай лаўкаю, з дзявочым калаўротам і інш. Яна кідалася бацькам
у ногі, галасіла:

Родная мамычка, родны татачка,
Не ганіце мяне вонкі з роднай хатачкі!
Чым загневала, чым праслухала?
Ці позненька спала, ці доўга гуляла?
Ці сярпа не знала, цаўя не трымала?
Ой, ты мыя лавычка, не сядзець мне
Тут больш дзевачкай,
Не глядзець з майго вакошачка… 1

 Трэці раз бацькі благаслаўляюць дачку ад’язджаць у дом жаніха
ўжо перад выхадам з хаты. У гэты час спяваюць:

У варот бярёза без верьху стыяла,
Мылыдая Леначка з двара з’язджала,
З бярёзы вярьхушку злымала.
– Стой, мыя бярёза без верьху,
Жыві, мыя мамычка, без мяне,

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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Бяз русай касы, без маёй,
Павешу я ўплёт на прыклёт,
Дзе мыя мамычка ходзіць.
А йна дзверцы адчыніць, убачыць.
– А то ж маёй дочачкі ўплёт вісіць.
Што йна ў дзевачках хадзіла,
Усё падвор’іка красіла…1

Нявеста плача, абдымае бярозку каля роднай хаты («каб ехала
са слязамі ды жыла з весялосцю»). Маладыя кланяюцца ўсім пры=
сутным і едуць у дом жаніха. Па дарозе спяваюць песні, у якіх пра=
слаўляюць маладых.

Жыхары з вёскі жаніха і нявесты або проста з суседніх вёсак
могуць перагарадзіць дарогу «вясельнаму паязду» і не прапускаць
яго, пакуль не атрымаюць выкуп. Гэта называецца «закінуць зайца».
Адкупляе дарогу «дружок» – часцей за ўсё гарэлкай. Амаль заўсёды
маладых прымушаюць пацалавацца. Посуд, у які наліваюць гарэлку,
пасля абавязкова разбіваюць на шчасце.

Маці жаніха сустракае маладых у вывернутым кажусе, пасыпае
маладых яшчэ на возе зернем. Вясельнікі спяваюць:

Выйдзі, мамычка, паглядзі,
Каго мы табе прывязлі.
Прывязлі табе служычку,
А мне мыладу дружычку2.

Маці ганяе сына вакол хаты і б’е яго пугаю за тое, што прывёз
у хату новую гаспадыню. Гэта рабілася дзеля таго, каб свякроў, абла=
яўшы маладых пры людзях, больш не крычала і ніколі не трымала
злосці на нявестку і сына. Здаралася, што перад хатай жаніха (або на
самой яе браме) запальвалі салому, і маладыя павінны былі праехаць
праз полымя, каб адвесці сурокі, злыя сілы і ачысціцца ад усіх грахоў
(у час вясельных гульняў маладыя часам таксама пераскоквалі праз
агонь). Нявеста саскоквала з воза і кланялася свякрам у ногі. Пасля
бацькі жаніха благаслаўлялі маладых і вялі іх у хату. На парозе хаты
свякроў падводзіла нявесту да кадкі (або вядра) з чыстай вадой, нявес=
та павінна была паглядзецца ў ваду. Калі вада пры гэтым не мутнела,
то лічылі, што ў дом прыходзіла добрая нявестка. Або нявесту ўжо
ў хаце падводзілі да люстэрка адну ці разам з жаніхом. Маладыя за=
ходзілі ў хату жаніха. Яго бацькі запрашалі гасцей за стол.

Пасля нявеста заставалася са свекрывёй, а жаніх разам са «стар=
шым паджанішнікам», «дружком», «прыданкамі» ехаў за пасагам ня=
весты. За пасаг павінны былі заплаціць выкуп. Прадавала пасаг «стар=
шая паднявесніца», уся нявесціна дружына, свахі і родзічы нявесты.
Зараз увесь пасаг складаецца толькі з пасцельнай бялізны, пярыны і
падушак, якія рыхтуе маці нявесты. Раней пасаг разглядалі, перабіралі

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда=
рэнка Г. І., 1958 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама=
ненка С. Р., 1918 г. нар.
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амаль кожную рэч, ухвалялі рукадзелле цешчы і нявесты. Пярыну
выраблялі з самага лепшага пуху – пярына стала сімвалам дабра=
быту, таму што лепшы пух атрымлівалі з так званых «пуховых гу=
сак», якіх мелі ў гаспадарцы толькі заможныя сяляне. «Прыданкі»
вярталіся з пасагам, і вясельнае застолле працягвалася ў доме
жаніха.

Свякроў здымала з галавы нявесты вянок – яе «дзявоччу волю»,
і клала яго за абразы або проста на пачэснае месца на куце хаты.
Часам вянок здымаў жаніх, а пасля перадаваў яго сваёй маці. Гэтым
падкрэслівалася ўлада мужа і свекрыві над нявесткай.

Пасля зняцця вянка адбываўся рытуал, які называецца «мала=
духі». Свякроў трымала нявесту за касу і тры разы пыталася ў сына:
«Ці твая каса?». Ён павінен быў тры разы гэта пацвердзіць. Пасля
гэтага касу распляталі (раней адразалі). Сваха завязвала нявесце
хустку «маладухай», саджала яе на дзяжу разам з паднявесніцамі і
накрывала посцілкай. Жаніх павінен быў пазнаць нявесту. Ён пазна=
ваў яе па хусце. Гэта значыла, што цяпер муж заўсёды пазнае сваю
жонку сярод іншых (дарэчы, маладую жонку ў сям’і мужа і называюць
маладухай).

Пасля «маладух» нявеста павінна была адарыць усіх родных
жаніха. Гэта было вельмі адказна для маладой жанчыны, якая ўва=
ходзіла ў новую сям’ю. Трэба было ўсім дагадзіць і нікога не па=
крыўдзіць. Важна было тое, якую рэч нявеста падорыць, і тое, як яна
звернецца да новага родзіча. Перад тым, як пачынаць дарыць, ня=
вестка просіць дазволу называць свёкраў бацькамі. Спачатку яна
адорвала свякроў, пасля – свёкра, а затым – братоў і сясцёр жаніха,
потым – дзядзек, цётак, сваякоў, апошнім уручаўся падарунак хрос=
ным бацькам жаніха. Нявеста адорвала таксама і дружка (кіраўніка
вяселля). Дружок, сваха і хросная маці жаніха ішлі слаць пасцель
маладым. На самой справе яна ўжо была падрыхтавана, але трэба
было праверыць усё яшчэ раз.

Свякроў паказвала нявесце гаспадарку, абыходзіла з мала=
дымі двор і хату. Маладыя кідалі пад печ грошы, каб задобрыць
дамавіка. Калі жаніх кідаў толькі дзве капейкі, дык нявеста кідала
тры, бо яна жанчына і ёй прыйдзецца часцей знаходзіцца ў хаце,
выконваць розныя хатнія работы, таму ёй трэба мець больш доб=
рыя адносіны з дамавіком. Маладая кланялася печы, распальвала
там невялічкі агеньчык, размешвала вуголле і прасіла ў печы даз=
волу варыць у ёй ежу, абяцала добра яе чысціць, бяліць, «часта=
ваць» сухімі дровамі. Свякроў давала нявесце чарку салодкай га=
рэлкі, нявеста вылівала яе ў печ (як пэўную ахвяру хатняму агню)
і зноў кланялася ёй.

Надыходзіў час адводзіць маладых у клець. Дружок прасіў баць=
коў, каб яны яшчэ раз благаславілі маладых. Бацькі благаслаўлялі
іх, маладых зноў пасыпалі зернем, канаплёй, семем ільна, абмах=
валі галінамі і з песнямі вялі іх у клець. Дзяўчаты раскідвалі на іх
шляху кветкі. Маладыя павінны былі першую шлюбную ноч спаць
не ў хаце, а абавязкова ў клеці. Там стаяла шмат дзежак з жытам і
іншым зернем, каб у маладых нарадзілася многа дзяцей. Ложак
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павінен быць вельмі высокім, каб «не цягнула ў зямлю». Пад яго са-
джалі кошку з кацянятамі, каб маладая жонка нараджала дзяцей так жа
лёгка, як і кошка. Калі маладых вялі ў клець, спявалі розныя песні.
Некаторыя з іх змяшчалі непрыкрытыя намёкі на мэты першай шлюб-
най ночы, падбадзёрвалі жаніха, каб ён быў смялейшы. У песнях гучалі
таксама пажаданні маладым узаемнага кахання і шчасця, нарадзіць
здаровых і прыгожых дзяцей. Многія з песень – зварот да сіл прыроды,
каб яны паслалі шчасце маладым, павіншавалі іх:

Разыдзіцеся, шэрыя тучкі,
Выйдзі, сонейка, на неба,
Паглядзі на нашу Леначку,
Дай ёй долечкі, дай ёй шчасційка1.

Або:
Ой, вада, вадзіца-крыніца,
Стань салодкаю,
Каб пілі Леначка з Іваначкам,
Каб былі доўга шчаслівы2.

Маладыя бралі з сабой белага пеўня ў мяшку, каб адганяў ад іх
злыя сілы і разбудзіў іх раніцай. За маладымі зачынялі дзверы і спя-
валі ім песні, накшталт такой:

Спусцілася чорна ночка,
Месяц выйшаў усё з-за гор,
Скінула мамкіна дочка
Свой дзявочы убор…3

Пасля таго, як маладых справаджалі спаць, вяселле працягвала-
ся. Урачыстыя рытуальныя моманты ўжо адбыліся, далей ішлі вясель-
ныя гульні, танцы, спевы. І старыя, і маладыя пераапраналіся ў цыга-
ноў, розных жывёл, жанчыны – у мужчын, і наадварот. Вяселле прыма-
ла амаль карнавальны характар. Гэта бурная весялосць павінна была
адцягнуць увагу злых сіл ад маладых, каб ім нішто не перашкаджала.

Госці пачыналі разыходзіцца вельмі позна, пасля дзвюх гадзін
ночы. Калі ад’язджалі госці з нявесцінай вёскі, яны спявалі такія
жартоўныя песні:

Не паедзем мы двору,
Не здзелаўшы шкоду.
А ці печку абернім,
Ці лаўку абломім… 4

Цешчын гасцінец
Раніцой маладых будзілі і пераконваліся ў цнатлівасці нявес-

ты (адбывалася дэманстрацыя шлюбнай прасціны або кашулі). Калі

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка Г. І., 1958 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Сідарэнка Г. І., 1958 г. нар.
3 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-

ненка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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нявеста не захавала цнатлівасці, тады на цешчу надзявалі хамут
і ганялі вакол хаты, пакуль зяць не дараваў яе дачцэ граху. Маці
выкупляла грэх дачкі. Бывала, што хамут з мачалкі імкнуліся на-
дзець на ката і секлі яго пугаю, нібы ён не дагледзеў за дзяўчынай.
Калі ж нявеста захавала дзявочую чысціню, тады зяць ехаў за цеш-
чай з чырвонай салодкай гарэлкай, настоенай на каліне (таму ёсць
яшчэ адна назва гэтага рытуалу «калінкі»). Бутэльку абвязвалі чыр-
воным бантам. Гэты звычай захоўваецца і зараз. Зяць прывозіў ня-
весціных бацькоў і ўсіх яе родных у сваю хату. Пачынаўся другі дзень
вяселля.

На другі дзень вяселля спявалі песні, у асноўным прысвечаныя
маладой жонцы, маладзіцы або маладусе, як яе называлі пасля
шлюбнай ночы:

Я ўчора была – як роза цвіла,
А сёння стала – як баба стара.
Учора была я дзевачкаю,
Хадзілі за мной з гарэлачкаю.
А сёння стала маладзіцаю,
Пасылаюць мяне за вадзіцаю1.

Або:
Панядзелачык рана,
Там сіня мора грала.
Маладзіца ваду брала,
У свой бок паглядала.
Ці не едзіць мыя мамычка,
Ці не едзіць мыя родная?
Ці не выкупіць мяне?
Ці я тута запрададзена,
Ці дарам аддадзена?
Калі я запрададзёна –
Няхай мяне выкупляюць,
Калі дарам аддадзёна –
Няхай мяне атвядаюць2.

Калі жаніх збіраўся ехаць за цешчай, спявалі:
На дварэ мяцеліцы не было,
А Божа мой, нашых гасцей замяло.
Ускоч, ускоч, Ванечка, на каня,
Пралажы дарожачку да сяла,
А да сяла, да цешчынага двара…3

Калі пад’язжалі да жаніховага двара, спявалі:
А сватка, наш сватка,
Пусці нас у хатку.
Былі пры дарозе,

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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Як на лютым марозе,
Не знайшлі, што згубілі,
Толькі клопату нарабілі1.

Перш чым сесці за стол, маладую жонку (маладуху) прымушалі
ісці па ваду, падмятаць хату. Калі яна пачынала што-небудзь рабіць,
ёй перашкаджалі, пакуль яе не выкупляў муж. Маладуха павінна была
памыць у хаце свякроўкі ўсе лаўкі слязамі (вадою), каб больш ніколі
не плакаць.

Скачыця прыданкі па лаўках,
Наша Леначка мыладзенька,
Памые лавычкі бяленька,
Хоць не вадою – слязою…2

Цешча павінна была пачаставаць усіх удзельнікаў вяселля. Яна
прывозіла ў хату зяця гарэлку і розную ежу: каўбасы, пірагі і інш. Гэта
называлася «цешчын гасцінец», якім і заканчвалася вяселле. Пры-
кладна праз тыдзень бацькі маладых прыязджалі адзін да аднаго на
пярэзвы: паглядзець, як жывуць маладыя, параіцца, чым ім дапа-
магчы. Гасцей добра частавалі, адорвалі.

Вось такі выгляд меў старажытны вясельны абрад. Безумоўна,
не ўсе старажытныя рытуалы выконваюцца зараз, некаторыя страцілі
былы магічны сэнс і выконваюцца толькі ў якасці гульні, забавы, не-
каторыя засталіся толькі ў памяці старэйшых жыхароў вёсак. І на-
шай неадкладнай задачай з’яўляецца збіранне гэтых стагоддзямі
назапашаных каштоўнасцей, якія могуць зусім хутка адысці ў нябыт.
У розных народаў свету вяселле мае свае асаблівасці. Але нельга не
пагадзіцца з тым, што гэта адзін з самых яркіх, цікавых, багатых,
прыгожых  спрадвечных народных звычаяў. Менавіта ў гэтым абра-
дзе раскрываецца і культура, і псіхалогія, і самабытнасць, і непаў-
торнасць кожнага народа.

3. Пахаванне. Ушанаванне продкаў.

Нашы продкі заўсёды супярэчліва ўспрымалі смерць. З аднаго
боку, смерць уяўлялася чалавеку натуральнай з’явай, якую ён суст-
ракаў бясстрашна і пакорліва, з другога ж – смерць заўсёды была
загадкавай і таямнічай. Яна палохала і страшыла чалавека незалеж-
на ад яго сацыяльнага або інтэлектуальна-культурнага становішча.
Менавіта па гэтай прычыне са смерцю звязана шмат павер’яў, ле-
генд, паданняў, магічных дзеянняў. Чалавек імкнуўся спасцігнуць яе
таямніцу праз знешнія праявы прыроды, бытавыя здарэнні, спраба-
ваў прадказаць яе набліжэнне, напрыклад, праз убачаны сон або
пэўныя прыкметы.

Да ліку павер’яў, якія прадказвалі набліжэнне смерці, адно-
сяцца наступныя: калі каля хаты вые ўгару сабака, павярнуўшыся
мордай да ганка (або калі сабака брэша каля хаты мордай ўніз);

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
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калі на страсе хаты доўга і моцна кукуе зязюля або крычыць філін;
калі пад вечар у хату праз расчыненае акно (або праз разбітую шыбу)
заляціць птушка, або калі воран пракаркае тры разы над хатай, дзе
ляжыць хворы чалавек, тады той абавязкова памрэ, а калі воран
каркае на царкве – быць у вёсцы нябожчыку (або калі каркае над
хатай – быць нябожчыку ў гэтай хаце); калі дзяцел дзяўбе мох на
хаце; калі каля хаты ці ў садзе зломіцца дрэва (асабліва ад ма=
ланкі); калі ў хаце мышы перагрызуць абутак або калі мухі з’яўля=
юцца ў вялікай колькасці ў хаце зімой. З іншых прыкмет і павер’яў
таксама чакалі смерці, калі шчупак плясне і заскача перад рыба=
ком; калі гадзіннік б’е ў няўрочны час. Чыйсьці стук у дзверы ці
ў акно (асабліва ноччу), на думку сялян, таксама з’яўляецца прад=
веснікам смерці.

Смерць прадказвалі і некаторыя сны. Напрыклад, калі чалавек
ўбачыць у сне труну – гэта азначае смерць яго сябра, а калі труну
вельмі вялікую па памеру – гэта наогул да нябожчыка ў вёсцы; калі
чалавеку з’яўляюцца ў сне памерлыя родзічы або сваякі (або проста
памерлыя знаёмыя людзі) і клічуць яго да сябе, гэта значыць, што ён
хутка памрэ. Калі ж яны яго да сябе не завуць, але проста ўначы
прыходзяць да яго, значыць, гэты чалавек зрабіў ім нейкую крыўду
яшчэ пры іх жыцці або не выканаў нешта патрэбнае ў час пахаваль=
нага абраду. Прадвяшчалі смерць таксама ўбачаныя ў сне царква
(але пэўным чынам), чорныя харугвы, свечкі, абразы, выкапаная
магіла, белая свіння, ссечанае дрэва і інш.

Калі ў хаце знаходзіўся цяжка хворы чалавек і з’яўлялася «прык=
мета смерці», людзі пакорліва чакалі яе прыходу, але калі ў хаце не
было хворых і вельмі старых людзей, тады пры наяўнасці такіх прык=
мет на «нечаканую смерць» з гэтым спрабавалі пэўным чынам зма=
гацца. Напрыклад, запрашалі знахара, каб той прачытаў у хаце за=
мову ад нечаканай смерці. Вядомы яе наступны тэкст: «Бярыця,
ляцяшчыя птушкі, горсць зямліцы, бярыце зверы к грядушчыму дзве=
ры… цьфу… цьфу… Вырыта заступам яма. Ход на яе прама, пама=
жыця мне ісці крыва. Чатыры сілы палюбіця, ад ямы спасіця, бурліць
кроў па жылах, руда красная… Небачка яснае, жыццё і прыволле,
зялёна молада. У чорнай яме холадна. У яме цёмна. У жыцці цёпла.
Бліжэй да сонца, падалей ад ямы, чур мяне, чур мяне. Цьфу!. . сіла
першая барані, сіла другая падмацуй мяне, сіла трэцяя ўдыхні ў
мяне жыццё, сіла чацвёртая, закрый сабой яму. Цьфу. Амінь. Слова
маё крэпка, як гаруч, камень жыцця маяго бел=гаруч. Дайця к жызні
мне ключ. Цьфу, цьфу, атыдзі. Сіла чацвёртая, памажы мне»1.

З нябожчыкам і пахавальным абрадам звязаны шматлікія вера=
ванні, забабоны, замовы, магічныя дзеянні. Напрыклад, некаторыя
элементы любоўнай магіі – так званыя «прысушкі». Людзі верылі,
што калі дзеўка выцягне з абруса, на якім стаіць труна, нітку і пасля
зашые яе ў вопратку любага хлопца (з пэўнай замовай), тады гэты

1 Запісана ў в. Слабада Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кудраў=
цавай М. А. , 1914 г. нар.
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хлопец будзе кахаць дзяўчыну вельмі моцна ўсё жыцце. Або калі раз-
вязаць нябожчыку рукі і ногі і забраць сабе гэтыя стужкі (якія быццам
валодаюць чароўнай сілай), тады можна да сябе на ўсё жыццё пры-
вязаць любога чалавека.

З пахавальным абрадам звязана і лячэбная магія. Напрыклад,
калі нябожчык ляжыць на куце на лаве (на гэтую лаўку перад тым, як
сцяліць пасцель, кладуць салому), і калі з-пад яго пасцельнай бялізны
выцягнуць саломіну, то гэтай саломінай можна суцішыць зубны боль.

Чараўнікі выкарыстоўваюць пахавальныя атрыбуты для правя-
дзення розных магічных рытуалаў, каб прынесці людзям пэўную шко-
ду. Напрыклад, іголку і нітку, якой зашываюць сяннік і падушку ня-
божчыка, звычайна закопваюць разам з ім у магілу, але калі чараўнік
забярэ гэтую іголку сабе, ён можа пры яе дапамозе рабіць людзям
шкоду, насылаць на іх розныя хваробы і няшчасці. Напрыклад, каб
пасяліць астуду паміж мужам і жонкай, такую іголку трэба ўткнуць у
дзверы (або пад парог) хаты, дзе жыве гэта сям’я, прыгаворваючы
наступныя словы: «Стану я не благаславясь, пайду не перахрыс-
цясь, не дзвярамі, не варатамі, а дымным вакном ды падвальным
бервяном, пакладу шапку пад пятку, пад пяту не на сыру зямлю, ды
ў чорны чобат, а ў тым чорным чобаце пабягу я ў чорны лес на вялікае
азярышча, а ў тым азярышчы плывець чалнішча, у тым чалнішчы
сядзіць чорт з чарцішчай. Швырну я з-пад пяты шапку ў чарцішча.
Што ты, чарцішча, сядзіш у чалнішчы са сваёй чарцішчай? Сядзіш
ты, чарцішча, проч тварам ад сваёй чарцішчы; пайдзі ты к людзям у
пасялішча; пасялі, чарцішча, сваю чарцішчу да (такога-та) у ізбішчу;
не як ты, чарцішча, са сваёй чарцішчай, жывуць людзі мірна, любоў-
на, адзін аднаго любяць, чужых ненавідзяць. Ты, чарцішча, вялі чар-
цішчы, каб яна чарцішча, распусціла валасішчы, як жыла яна з табой
у чалнішчы, так жыў бы (такі-та) са сваёй жонкай у ізбішчы: каб ён яе
ненавідзеў не пахадзя, не паступя, разлілася бы яго нянавісць па
ўсяму сэрцу, а ў яе па целу на рожыства: не магла б яна яму ні ў чым
дагадзіць і абрыдла б яму сваёй красатой, амерзла б яму ўсім це-
лам. Як лёгка мне будзе адступіць ад цябе, як лёгка дастаць з азя-
рышча, табе, чарцішчу, хаваць шапку ў азярышчы, ад рыбы, ад рыба-
ка, ад злога калдуна, каб не змаглі яе не рыбы з’есці, ні рыбак дас-
таць, ні злой калдун адкалдаваць, на мір і на ладзь. І замест рукапісі
кроўнай аддаю я табе слюну»1.

У тым жа самым выпадку чараўнік можа выкарыстоўваць і іншыя
загаворы: «Чорт ідзе вадой, воўк ідзе гарой, яны ўмесце не сыходзяц-
ца, думы не думаюць, плады не пладзяць, пладовых размоў не вядуць,
так бы і ў раба Божага (імя) думак не думалі, пладоў не пладзілі, пла-
довых размоў не вялі, а ўсё б як кошка да сабака жылі». Або: «Стану я
раб (імя) не благаславяся і пайду не перахрысцяся, пайду з хаты не
дзвярыма, з варатоў не варатамі, выйду падвальным акном і дымным
бервяном у чыстае поле. У чыстым полі бяжыць рэчка чорная, на той

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.
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рэчцы чорнай едзе чорт з чартоўкай і вадзяны з вадзянічкай, на адным
чалне не сядзіць, у адно вясло не грабуць, адной думы не думаюць і
рады не радзяць, так бы і раб Божы (імя) з рабой Божай (імя) на адной
лаўке не сядзелі, у адно вакно не глядзелі, адной думы не думалі,
адной рады не радзілі. Сабака бела, кошка сера – адзін змяіны дух.
Ключ і замок словам маім»1.

Людзі верылі, што чараўнік можа нават забраць у чалавека
жыццё, калі зробіць падобную да яго ляльку, абматае яе ў кавалачак
якога=небудзь адзення гэтага чалавека і з адпаведнай замовай сха=
вае гэту ляльку ў труну (або проста пакладзе туды нейкую вопратку,
што чалавек, якога чараўнік хоча знішчыць, надзяваў на голае цела),
каб яе закапалі разам з нябожчыкам. Лічылі, што чараўнікі могуць
насылаць на людзей хваробы пры дапамозе вады, якой абмывалі
нябожчыка, або пры дапамозе зямлі са свежай магілы (калі насы=
паць яе пад парог хаты).

Спрадвеку ў сялянскай свядомасці жыве перакананне ў тым,
што сваю смерць чалавек павінен сустракаць ва ўласнай хаце. Ня=
добрым знакам лічылася памерці не ў родных сценах, не сярод сва=
ёй сям’і. Амаль усе старыя людзі загадзя пачыналі рыхтавацца
«ў апошнюю дарожку». Яны набывалі сабе адзенне, тканіну для тру=
ны, два абрусы, ручнікі і г. д. У больш позні час пачалі загадзя рыхта=
ваць «прахадную паперу» – галоўную паперу, без якой нельга з’явіц=
ца на той свет. Гэту «прахадную паперу» набываюць у царкве. Яе
можа ўзяць пры жыцці сам чалавек, а могуць і пасля яго смерці на=
быць блізкія родзічы.

Некаторыя людзі загадзя выбіралі сабе месца, дзе б яны хацелі
быць пахаваныя. Амаль на ўсіх вясковых могілках сваякоў хаваюць
побач, каб родным было лягчэй сустракацца на тым свеце. Бывае,
калі хаваюць мужа, яго жонка просіць, каб побач з яго магілай пакі=
нулі месца і ёй, калі яна памрэ (і, наадварот, так робіць муж, калі
хаваюць жонку).

Рыхтаваць сабе месца на могілках і рэчы на пахаванне маглі
толькі вельмі старыя людзі, якім было ўжо за 80–85 гадоў, бо калі
чалавек так пачынаў рыхтавацца да свайго пахавання, то лічылі, што
больш аднаго года ён не пражыве.

Калі чалавек цяжка хварэў і ведаў, што ён хутка памрэ, ён прасіў
прыйсці да яго сваякоў, суседзяў, аднавяскоўцаў; прасіў дараваць
яму ўсе крыўды, спяшаўся аддаць усё тое, што пазычыў. Калі гаспа=
дар адчуваў хуткую смерць, ён радзіў членам сям’і, як далей весці
гаспадарку, аддаваў распараджэнні наконт маёмасці, заклікаў усіх
жыць у згодзе, не сварыцца.

Родныя, як маглі, імкнуліся аблегчыць апошнія хвіліны жыцця
і пакуты паміраючага. Яны верылі, што калі расшпіліць усе гузікі
і развязаць вузлы на яго адзенні, то душа не так пакутліва будзе
развітвацца з целам, а калі расчыніць усе дзверы і вокны, адамкнуць

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём=
кінай М. В., 1914 г. нар.



62

усе замкі, тады душа хутчэй вырвецца на неба і паміраючы будзе
менш пакутаваць. Адчыняліся таксама і душнікі ў коміне, дзверы ў
сенцах і ў гумнах, а пры асабліва цяжкіх пакутах паміраючага прасілі
папа адчыніць галоўныя царкоўныя вароты. Калі паміраў чараўнік (а
яны, на думку сялян, паміралі асабліва цяжка), разбіралі нават дах
хаты.

Паміраючаму давалі ў рукі свечку, запальвалі яе, каб асвяціць
душы шлях на той свет і аблегчыць яго пакуты. Запальвалі таксама
лампады (наогул лампады запальвалі раней толькі па нябожчыках).
Плакаць і галасіць дазвалялася толькі тады, калі чалавек паміраў,
калі заканчвалася агонія. Адзін з самых блізкіх людзей закрываў ня=
божчыку вочы.

Памерлага адразу ж трэба было памыць. Мылі і прыбіралі ня=
божчыка не родныя, не блізкія сваякі. Маглі абмываць нябожчыка
суседзі ці аднавяскоўцы. Пакуль нябожчыка абмывалі і прыбіралі,
ніхто з родзічаў у хату не заходзіў. Родныя нябожчыка пачыналі ў
гэты час падрыхтоўку да пахавання. За дапамогу ў пахаванні грашо=
вай платы не патрабавалі. Маглі прымаць толькі некаторыя знакі
ўдзячнасці ад родных памерлага. Ваду на абмыванне бралі з таго
калодзежа, які знаходзіўся каля хаты (або з іншага вадаёма, якім
памерлы часцей карыстаўся пры жыцці). Ваду падагравалі ў печы,
распальваючы агонь саломай. Пасля абмывання нябожчыка прыбі=
ралі ў адпаведнасці з яго прыжыццёвым жаданнем. Ваду, якой аб=
мывалі нябожчыка, вылівалі туды, «дзе не ходзяць людзі, дзе не
свеціць сонца», часцей за ўсё пад вугал нежылой пабудовы.

На лаву сцялілі салому, потым – белую пасцелю і лажылі на яе
побач з акном (на кут, а пазней – пад абразы) абмытага і прыбранага
нябожчыка. Яму звязвалі рукі і ногі, падвязвалі ніжнюю сківіцу, на вочы
клалі па меднаму пятаку. У галавах ставілі запаленую свечку. Стол
засцілалі белым абрусам, ставілі на яго поўную шклянку вады і круглы
хлеб і соль (абавязкова на белым ручніку). Ваду і хлеб трымалі тут
шэсць тыдняў: ваду мянялі кожны дзень на ноч (вылівалі яе ў кут пад
абразы), а хлеб мянялі, калі ён станавіўся чэрствым (гэты хлеб пасля
не елі, а адносілі на могілкі або раздавалі жабракам). У хаце завеш=
валі люстэркі і партрэты, бліскучыя прадметы, спыняюць гадзіннікі.
Да нябожчыка прыходзілі амаль усе аднавяскоўцы, каб развітацца
з ім, папрасіць даравання за якія=небудзь былыя крыўды, паспачуваць
і дапамагчы яго родным. Людзі, якія баяліся нябожчыкаў, павінны былі
дакрануцца да яго ног, каб больш не баяцца і каб ён ім не прысніўся.

Пакуль у хаце ёсць нябожчык, нельга рабіць нічога з цяжкай ра=
боты па гаспадарцы. Таксама ні ў якім выпадку нельга было прасці.
У хаце мылі падлогу, прыбіралі, завешвалі вокны новымі фіранкамі і
белымі ручнікамі (у знак жалобы), засцілалі прыгожыя абрусы, па=
лавікі. Адзін з блізкіх нябожчыка ішоў у царкву і прыносіў адтуль крыж,
харугвы, венчык, малітву для нябожчыка і «прахадную паперу», папу
давалі грошы, каб ён звонам паведаміў наваколлю пра смерць. Ад=
разу ж пачыналі рыхтаваць сціплую ежу для тых, хто абмываў і пры=
біраў нябожчыка, капаў магілу, рабіў труну. Труну выраблялі з сасно=
вых або яловых дошак, якія яшчэ не выкарыстоўваліся, яе высцілалі
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саломай, паверх пакрывалі белым палатном. Сяннік і падушку ня-
божчыка набівалі таксама саломай (або на падсцілку ў труну, на сяннік
і падушку скублі венікі і набівалі іх гэтым лісцем). Пасцель нябожчы-
ка заўсёды была белага колеру. Прыбіралі нябожчыка ў новае свя-
точнае адзенне, таксама пераважна белага колеру. Маладых нябож-
чыкаў (нежанатых хлопцаў і незамужніх дзяўчат) апраналі як да шлю-
бу. Дзяўчатам надзявалі на галаву белы нявесцін вянок. На рукі
маладым нябожчыкам надзявалі шлюбныя пярсцёнкі і ўскладвалі ім
на рукі ручнікі (у гэтым адлюстроўвалася вера ў тое, што на тым
свеце шлюб абавязкова адбудзецца). Часта ў труну клалі кавалак
палатна, грошы (каб нябожчык мог «заплаціць» за месца на могіл-
ках), «прахадную паперу», венчык. Мужчын хавалі без галаўнога
ўбору, але ў труну клалі шапку. Можна было пакласці ў труну якую-
небудзь неабходную або любімую рэч нябожчыка (напрыклад, ку-
рыльшчыкам клалі ў труну люльку і табак, кульгаваму – цапок або
кастыль). У рукі нябожчыку ўкладвалі крыж.

Калі ў вёсцы паміраў чалавек, сяляне верылі, што гэты нябож-
чык на тым свеце (на небе) з’яўляецца вартавым да наступнага ня-
божчыка з гэтай самай вёскі і што ён прыходзіць у хату новага нябож-
чыка напэрэдадні яго смерці. Які-небудзь стары чалавек мог ціхень-
ка сказаць нябожчыку, што нядоўга яму вартаваць і што ён хутка яго
зменіць. Каля нябожчыка ўвесь час хто-небудзь знаходзіўся. Дзве-
тры ночы нябожчык начаваў у роднай хаце. На ноч застаюцца разам
з роднымі памерлага («сядзець каля нябожчыка») сваякі, суседзі,
аднавяскоўцы (розныя бывалі абставіны, але хаця б адну ноч нябож-
чык абавязкова начаваў у сябе ў хаце). Начаваць заставаліся ў ас-
ноўным толькі жанчыны (з мужчын – родныя і блізкія памерлага).
Над нябожчыкам чыталіся малітвы (псалтыр). Чытаць мог любы гра-
матны чалавек з вёскі. Плакаць уголас ноччу не дазвалялася. Нельга
было, і каб у труну (на нябожчыка) пападала сляза (лічаць, што слё-
зы жывых пякуць нябожчыкаў як агонь, цягнуць назад, а гэтага ўжо
нельга зрабіць). У той час, калі ноччу сядзелі каля труны, пажадана
было маўчаць, але жанчыны маглі ціха весці паміж сабой размову,
успамінаючы эпізоды з жыцця нябожчыка, яго добрыя ўчынкі (на-
огул, пра нябожчыка гаварылі толькі добрыя словы).

У труну нябожчыц-жанчын клалі абавязкова жанчыны, а нябож-
чыкаў-мужчын – мужчыны (раней таксама так выносілі труну і з хаты).
Нябожчыка выносяць нагамі наперад (нібы ён сам ідзе). Спачатку з
хаты выносяць хлеб-соль (часцей гаспадыня), абразы, вянкі і іншыя
пахавальныя рэчы, а пасля – труну. Абавязкова спыняюцца на хвіліну
каля парога (лічыцца, што нябожчык так развітваецца з родным па-
рогам, з роднай хатай). Адразу ж пасля вынасу труны пачыналі пры-
біраць у хаце, мыць падлогу, збіраць смецце (гэта смецце разам з
саломай, якая засталася з пасцелі нябожчыка, закопвалі ў магілу ці
спальвалі).

Воз (і двор), на якім нябожчыка вязуць на могілкі, пасыпаюць
зернем, але пачынаюць пасыпаць з канца воза (не так як, напрык-
лад, на вяселлі, калі пачынаюць пасыпаць з храпы каня). У жалобны
воз запрагалі каня, а не кабылу. Каню, які вёз нябожчыка, аказвалі
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знакі пашаны, добра кармілі яго перад ад’ездам на могілкі і пасля. З
ім таксама звязаны некаторыя павер’і і забабоны. Напрыклад, на
тых конях, якіх выкарыстоўвалі для пахавальных мэт, нельга было
вазіць у царкву хрысціць дзіця або маладых да вянца (і наадварот).
На воз труну нябожчыка таксама ставяць нагамі ўперад. Здаралася,
што на пахаванне запрашалі пеўчых (адпяваць нябожчыка ў час яго
апошняга шляху і на могілках).

Калі везлі (або неслі) труну на могілкі, абавязкова спыняліся каля
дамоў родных, сваякоў, сяброў нябожчыка, каб ён мог развітацца з
імі. Наперадзе труны неслі крыж (які бралі ў царкве) і «Пратасею»
(вялікія абразы на палотнах і жэрдках), якая захоўвалася ў капліцы на
могілках. У капліцах меліся таксама і іншыя абразы (хаця б па абразу
з кожнай вёскі, калі могілкі былі адны на некалькі вёсак). Па нябожчы-
ку званілі ў царкве. Калі чалавек сустракаў на дарозе пахавальнае
шэсце, гэта лічылася добрай прыкметай для яго, але яму трэба было
абавязкова прапусціць шэсце і ні ў якім выпадку не абганяць яго (гэта
пагражала хуткай смерцю). Наогул, лепш было прыняць удзел у паха-
вальнай працэсіі. Забаранялася выглядаць з вокнаў і дзвярэй, каб
пабачыць, як нясуць нябожчыка. Трэба было выйсці і далучыцца да
жалобнага шэсця або аддаць даніну пашаны: перахрысціцца і кінуць у
бок труны жменьку пяску ці зямлі. Калі жалобнаму картэжу за вёскай
сустракаўся чалавек, які ішоў насустрач ім у вёску, ён павінен быў
абавязкова пайсці іншай дарогай або прыстроіцца да пахавання (каб
не вярнуць у вёску смерць). Калі ішлі на могілкі, нельга было шукаць
кароткую дарогу, заўсёды выбіраўся самы доўгі шлях.

Пасля таго, як прыходзілі на могілкі, адразу правяралі, ці све-
жая магіла, а калі ў ёй ужо раней было захаванне, туды спачатку
кідалі грошы (яшчэ да таго, як апускалі труну, «адкупалі месца»).
Перад тым, як закалаціць дамавіну (дарэчы, яе раней закалочвалі
толькі драўлянымі цвікамі), з нябожчыкам развітваліся родныя, зна-
ёмыя, суседзі; цалавалі яго, плакалі, галасілі. Галасілі ў асноўным
родныя нябожчыка, зрэдку запрашалі прафесійных плакальшчыц.
Закалочаную труну спускалі ў магілу на ручніках (без вышыўкі) або
на шырокім палатне (дзеля гэтага бралася новае палатно, роўнае,
без вузельчыкаў і прарэхаў: каб роўнай і шырокай была дарога
на той свет). Гэта палатно, абрус, на якім стаяла труна, іголкі з
ніткамі, якімі зашывалі сяннік і падушку нябожчыка, салому і струж-
ку з дошак труны закопвалі ў магілу або спальвалі (гаршчок з вугаль-
камі неслі за труной, а пасля пакідалі на магіле). Закопвалі магілу
тыя, хто яе капаў (або тыя, хто нёс труну). Пасля таго, як труну
спусцілі ў магілу, туды зноў кідаюць дробныя грошы. Кожны ўдзельнік
пахавання кідае па тры жменькі пяску (або зямлі) у магілу. Па чаты-
рох вуглах насыпанага бугарка стукалі крыж-накрыж рыдлёўкамі. Калі
былі грошы, каб заплаціць папу, тады адразу ж адбывалася і служба.
На свежую магілу ставілі часовы крыж, на які вешалі ручнік. Бывала,
ля магілы садзілі дрэвы, кветкі.

Страшэнным грахом раней лічылася самагубства. Самаза-
бойцаў не абмывалі, не прыбіралі. Хавалі іх па-за агароджай могі-
лак. Часта ў труну ім укладалі прадмет, пры дапамозе якога яны
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пазбавілі сябе жыцця. Па самазабойцах не галасілі і па іх не спраў-
лялі памінак.

Пасля пахавання ўсе прысутныя запрашаліся на памінкі («памі-
нальны абед», або «гарачы абед»). Каля хаты на лаўцы ставілася
вядро з вадой: усе ўдзельнікі пахавання павінны былі вымыць рукі,
толькі пасля гэтага яны запрашаліся за стол. На самае пачэснае
месца садзілі самага старога чалавека (ён і кіраваў за жалобным
сталом). Перад тым, як сесці за стол, аб’яўлялася мінута маўчання.
Усе павінны былі ўстаць і маўчаць (таму што нябожчыкі не размаўля-
юць). Гэты рытуал выконваўся два разы: на пачатку і ў канцы памі-
нак. На стол ставілі і прыбор нябожчыку каля таго месца, дзе ён
звычайна сядзеў пры жыцці. Каля каравая і запаленай свечкі ставілі
талерку, клалі лыжку, налівалі чарку гарэлкі.

Нябожчыка запрашалі за стол, звалі яго, плакалі.
Перад тым, як піць першую чарку, падавалася абавязковая ры-

туальная ежа «канун» (салодкія бліны з мёдам). Кожны павінен быў
перахрысціцца і з’есці кавалачак гэтай стравы. З першай чаркі аба-
вязкова трэба адліць на стол (нябожчыку). На памінках першыя тры
чаркі з’яўляюцца абавязковымі, іх неабходна выпіць да дна (дарэ-
чы, раней на памінках ніколі не напіваліся). Стукацца чаркамі на
памінальным абедзе нельга. Апошнюю чарку пакідаюць на вугле
стала (таксама для нябожчыка). На стол падаваўся абавязкова га-
рачы хлеб, розная мясная ежа, клёцкі і іншыя стравы. За сталом
размаўляюць нягучна, у асноўным гавораць пра нябожчыка. Успа-
мінаюць толькі добрыя яго ўчынкі, жадаюць яму «зямелькі пухам»,
«царства божага». Уголас за сталом ужо не плачуць. Тым, хто чытаў
малітвы, рабіў труну, капаў магілу, родныя нябожчыка ў знак па-
дзякі даюць палатно, ручнікі. Больш позні звычай: жанчанам, якія
мылі, прыбіралі нябожчыка, і тым, хто начаваў каля яго, дораць
хустачкі.

Праз дзевяць дзён нябожчыка зноў памінаюць. Але збіраюцца
ўжо самыя блізкія. Спачатку ідуць на могілкі: плачуць, успаміна-
юць нябожчыка, а пасля садзяцца ў хаце за стол. Таксама абавяз-
кова падаецца «канун» (зноў салодкія бліны, але не толькі з мё-
дам, а і з маслам, і з малаком). Праз дзевяць дзён паміналі ня-
божчыка і ў царкве.

Праз сорак дзён (або шэсць тыдняў) спраўляюцца шасціны (шас-
цінны абед). Зноў запрашаюцца ўсе тыя, хто быў на памінках. (Лічыц-
ца, што за гэты тэрмін душа ўжо трапляе на неба.) Абавязковай ежай
на шасцінным абедзе таксама застаецца «канун».

У некаторых вёсках існуе наступны звычай. Пасля шасціннага
абеду за вароты выносілі вялікі ўслон з ежай і гарэлкай. Самы блізкі
да нябожчыка чалавек (часцей жанчына) становіцца на ўсколенкі,
моліцца, кланяецца на ўсе чатыры бакі і запрашае аднавяскоўцаў
памянуць нябожчыка.

Гадавіна з дня смерці завяршае цыкл прыватных памінак. Лічыц-
ца, што калі пахавальны абрад і памінкі выкананы як трэба і нябож-
чык усім задаволены, тады ён не будзе сніцца сваім блізкім аж да
самай іх смерці.
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Агульнае памінанне памерлых адбываецца ад двух да пяці разоў
у год (у асноўным два: на восеньскія Дзяды і на Радаўніцу).

Звычаі і абрады пахавання нябожчыкаў складваліся на працягу
стагоддзяў. Але неабходную прыналежнасць «хаўтур па-людску»
амаль заўсёды складалі галашэнні па нябожчыку. Хаўтурныя гала-
шэнні суправаджалі пэўныя абрадавыя дзеянні (напрыклад, вынас
нябожчыка з хаты, развітанне з ім на могілках і інш.). У галашэннях
адлюстравалася і сапраўднае чалавечае гора па памерламу блізка-
му чалавеку, і ўяўленні старажытных людзей аб замагільным жыцці,
і быт сялян, і сямейныя ўзаемаадносіны. Выконваліся галашэнні
часцей за ўсё імправізавана. Вось некалькі прыкладаў галашэнняў.

Жонка галосіць па мужу-гаспадару:
А хазяін мой родны,
А хазяін мой мілы!
На каго ж ты мяне горкую пакінуў?
А каму ж ты сваіх дзетак аставіў?
А каго ж нашы дзеткі будуць сустракаць?
А дзе ж будуць свайго татачку шукаць?
А заступа ж ты наша родная,
А заступа ж ты наша верная!

А хто ж нам будзе памагаці?
Як дзетак расціці?
А калі ж ты да нас вернешся?
Садкуль жа нам цябе чакаць?
А нікуды гэтым ножкам не хадзіць,
А нічога гэтым ручам не рабіць,
Нарабіўся, нахадзіўся… 1

Дзеці галосяць па бацьку:
А ты ж наш татачка родненькі!
Наша надзёжа!
А куды ж ты сабраўся?
На каго ж ты нас сіротачак пакінуў?
А будзем жа гараваць,
Мыкаць горачка па свеце!..2

Або:
А татачка, мой родненькі,
А татачка, мой любенькі!
Чаму ж ты нас не сустракаеш?
Чаму ж ты нас не справаджаеш?
А чаго ж не даеш нам ніякага настаўлення?..3

Дзеці галосяць па маці:
А мамычка, ты наша дарагенечкая,
А мамычка, ты наша залаценечкая!

1 Запісана ў в. Слабада Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кудраў-
цавай М. А. , 1914 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Кудраўцавай М. А. , 1914 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Кудраўцавай М. А. , 1914 г. нар.
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Прыляцелі мы к табе, твае птушаняткі,
А ты ж нам нічогенька не шчабечыш,
Нічогенька не гаворыш,
А ты ж нам ніякай радачкі не даеш,
А вочачкі ж мае мілыя,
А сплюшчыліся навечна.
І не глянеш ты больш на белы свет,
І не ўбачыш нас, сваіх дзетачак,
Горкіх сіраціначак,
А ты ж нас не прыпуціла, ды аставіла1.

Маці галосіць па дзіцяці:

А мой міленькі сыночак (дачушачка)!
А чаго ж ты заваліўся, мой дубочак (белая бярозачка)?
Не пажыўшы на свеце,
Не ўзнаўшы свайго лёсу.
А ці што плахое мы табе зрабілі?
А што ж ты надзелаў (надзелала) нам
Гора на ўся жызню?!
Скінься ж птушачкаю,
Прыляці да мяне,
Пад вакошкам сядзь.
Я ж буду ведаць, што гэта ты,
Маё дзіцятка… 2

Дзяўчына галосіць па каханаму:

А мой жа ты сколік, мой галубочак!
А на што ж ты паміраў?
На што ж ты мяне кідаў?
Ці забыўся, як мяне любіў, цалаваў?
Забыўся, як мяне да шлюбу зваў?
Ні са мной шлюб узяў!
Пра мяне горкую забыўся,
З другой нявестай заручыўся3.

Бывала, што галашэннем суправаджалася не толькі пахаванне
нябожчыка, а і агульнае памінанне нябожчыкаў. У гэтым рэгіёне па7
мерлых у асноўным памінаюць два разы на год: на восеньскія Дзяды
і на Радаўніцу. Шанаванне памерлых мае вельмі старажытныя, гіста7
рычныя карані. Менавіта ў гэтых звычаях і абрадах бачна яўная су7
вязь са старажытнымі культамі і вераваннямі (у прыватнасці, з куль7
там продкаў).

На восеньскія (змітроўскія) Дзяды на могілкі не ішлі. Памерлых
продкаў паміналі ў хаце. Пачыналі рыхтавацца яшчэ з самай раніцы.

1 Запісана ў в. Слабада Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кудраў7
цавай М. А. , 1914 г. нар.

2 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кузь7
мянковай Н. А. , 1914 г. нар.

3 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сідарэн7
ка Г. І., 1958 г. нар.
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Прыбіралі двор і хату, засцілалі новыя палавікі і посцілкі, вешалі
ручнікі пераважна белага колеру, але ўпрыгожаныя чырвонай вы-
шыўкай. У гэты дзень у вёсках шчодра раздавалі міласціну. Жабра-
коў і багамольцаў запрашалі нават за стол. Спачатку на стол лажылі
сена (або салому), зверху засцілалі абрус, на які ставілася розная
ежа. Абавязковай стравай зноў быў «канун», які падаваўся ў самым
прыгожым посудзе. На стол (або на акно) ставіліся асобныя міскі і
лыжкі (лыжкі – выемкай уверх, а не ўніз, каб памерлыя не перавярну-
ліся ў магіле тварам уніз). У гэтыя міскі клалі па кавалачку ад кожнай
стравы. На стол падаваліся поліўкі, малако, мёд, клёцкі, яечня,
бліны; у канцы – мясная ежа. Усе стравы ядуць не з хлебам, а з
блінамі. Некалькі бліноў у асобнай прыгожай місцы ставіцца для «дзя-
доў». Колькасць страў павінна быць няцотнай. Перад тым, як сесці
за стол, гаспадар запальваў вялікую свечку і абыходзіў разам з гас-
падыняй вакол стала, называючы памерлых родзічаў па імёнах, а
пасля станавіўся на куце і запрашаў:

Дзяды святыя,
Просім вашай ласкі!
Ляціце сюды, да нас,
За гэты стол.
Усё для вас,
У ваш гонар1.

Уся сям’я садзілася за стол. Гаспадар абавязкова сваю пер-
шую чарку пераліваў праз край на абрус (для «дзядоў»). Пасля таго,
як посуд «дзядоў» запаўняўся ежай, яго ставілі на вакно побач з за-
паленай свечкай. Калі што-небудзь з ежы падала на стол, яе нельга
было падымаць (лічылі, што гэтага захацеў нехта з «дзядоў»).

У час «дзядоў» варажылі на ўраджай. Гаспадар загадваў гаспа-
дыні, не гледзячы, выцягнуць сухую травіну з-пад абруса. Калі яна
выцягвала доўгую, гэта значыла, што ўраджай павінен быць добры.
Або гаспадар, калі сядзеў на куце, рабіў выгляд, што ён хаваецца за
блінамі, і пытаўся ў гаспадыні, ці бачыць яна яго. Гаспадыня адказ-
вала, што не бачыць. Тады гаспадар казаў: «Каб жа ты на наступны
год не бачыла мяне за збожжам, садавінай ды гароднінай…». Памі-
нальная вячэра заканчвалася развітаннем з «дзядамі». Усе разам
падымаліся з-за стала і гаспадар гаварыў:

Дзяды святыя!
Вы ў нас пілі, елі,
Дзякуй вам!
А цяпер ляціце назад,
Назад да сябе!2

З гэтымі словамі гаспадар тушыў свечку. На стале ўсё пакідалі
непрыбраным да раніцы. Пакідалі таксама вядро вады і прыгожы,
чысты вышываны ручнік (для «дзядоў»).

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.

2 Запісана тамсама  Дзёмкінай М. В., 1914 г. нар.
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Памінаюць памерлых і вясной на Радаўніцу (у аўторак пасля
праводнай нядзелі пасля Вялікадня). Але памінаюць ужо не ў хаце,
а ідуць (недзе пасля дзвюх гадзін дня) на могілкі. З сабой бяруць
розную ежу і гарэлку (абавязкова нясуць фарбаваныя яйкі і кулічы).
Жанчыны ходзяць вакол могілак і спяваюць. Спяваюць у асноўным
велікодныя песні: «Хрыстос уваскрэсе!..» Пачынаюць прыбіраць ма7
гілы, абмятаюць вакол іх спецыяльнымі венікамі. На крыж вешаюць
прыгожы вышываны ручнік. Абкатваюць вакол магілы яйкамі, клічу7
чы памерлых да стравы. Засцілаюць прыгожы абрус, на які ставіцца
ежа. Спачатку паліваюць магілку гарэлкай, пасля садзяцца. Есці
пачынаюць пасля таго, як запросяць памерлых: «Святыя радзіцелі,
старыя і маладыя, хадзіце да нас хлеба7солі есці!» або завуць па7
мерлых па імёнах. Колькасць страў павінна быць няцотнай, стравы
павінны быць не вадкія. Падавалася «куцця» (або «канун»), каўбасы,
мёд, тварог і інш. Пакуль ядуць, успамінаюць нябожчыкаў, часам га7
лосяць. Частку ежы і гарэлкі пакідаюць на могілках. Астатняе разда7
юць жабракам. Святкаванне Радаўніцы можа працягвацца і далей
ужо ў хаце.

Пахавальна7памінальная абраднасць змяшчае ў сабе найбольш
архаічныя рысы, звызаныя з народнымі ўяўленнямі пра замагільнае
жыццё, душу, магчымасць зносін з нябожчыкамі. Гэты шматгранны
рытуал складаўся з разнастайных па функцыянальнай і семантычнай
нагрузцы абрадавых дзеянняў пры строгай паслядоўнасці іх у часе.

Звычаі, звязаныя з памінаннем нябожчыкаў, трывала існуюць і
ў наш час, што сведчыць пра неўміручую душэўную патрэбу жывых
ушанаваць памяць памерлых продкаў.

На Хоцімшчыне захавалася развітая сістэма сямейных звычаяў
і абрадаў, карані якой – у глыбокай старажытнасці, шмат цікавых і
прыгожых рытуалаў, якія маюць сувязь з язычніцкім светапоглядам,
з міфалагічнымі ўяўленнямі. Добра захавалася (і працягвае развівац7
ца) таксама і сямейна7абрадавая паэзія.
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КАЛЯНДАРНЫЯ СВЯТЫ І АБРАДЫ

Абрады і паэзія ў старажытныя часы мелі дамінантную магічна7
утылітарную функцыю, накіраваную на забеспячэнне перш за ўсё
ўраджаю на палях і дабрабыту ў гаспадарцы. Ужо пачынаючы з зімы,
гаспадары клапаціліся аб тым, каб пэўнымі абрадамі садзейнічаць
будучаму ўраджаю, плоднасці і здароўю хатняй жывёлы.

Асноўнымі святамі зімовага перыяду былі Каляды і Новы год,
для якіх характэрны бедная (посная), багатая і галодная куцця, ка7
лядаванне, шчадраванне, ігрышчы7гульні. На посную куццю (6 сту7
дзеня) стол засцілалі сенам і пакрывалі абрусам, ставілі посныя
стравы (квас з грыбамі, аўсяны кісель з сытой, рыбу і інш.). Абавяз7
кова кашу з ячнай, пшанічнай ці грэчневай крупы (куццю). Уся сям’я
садзілася за стол. Кожны павінен быў паспытаць усе стравы і асаб7
ліва куццю.

Багатую куццю святкавалі 13 студзеня, увечары перад Новым
годам. Ставілі скаромныя стравы (на Палессі і Магілёўшчыне не
менш дванаццаці) і таксама кашу (куццю), прыгатаваную на сале або
сметанковым масле. Калі ўсе сядзелі за сталом, гаспадар адчыняў
акно і клікаў мароз куццю есці, часам кідалі лыжку кашы за акно,
у іншых мясцовасцях ставілі талерачку з лыжкай куцці на падвакон7
не. Бывала, што гаспадар перад тым, як сесці за стол, выходзіў з
хаты на ганак з куццёй і ахвяраваў першую лыжку марозу.

Галоднай куццёй (перад Вадохрышчам) завяршалі святкаванне
каляд. З лыжкай куцці прасілі мароз не псаваць пасевы. Усе тры
куцці мелі магічную функцыю: ушанаваць продкаў, заручыцца іх пад7
трымкай, уздзейнічаць на звышнатуральныя сілы, каб яны спрыялі
ўрадлівасці нівы, прыплоду статку, здароўю сям’і, спору ў працы,
прасілі або патрабавалі дароў.

«От прымерна так было. Як бацька садзіў усіх за стол, тады
матка гаршчочак нясе на стол, ручніком яго абгарачывала. Дык маці
тады кажа: «Ідзі ўжо запрашай». Бацька ўстае, мы, дзеці, усе сядзім
ціхенька, а матка ля стаіць, рукі б хвартух абцірае. А бацька бярэ
лыжку драўляную, набірае ўчору, ідзе прасіць на ганкі Мароз куццю
есці і не марозіць дужа. Як бацька з марозам размаўляў, мы не маглі
слухаць. Нілізя. Дзверы зачынялі на клямку. Тады прыходзіў і ўжо
разам з маці садзіліся за стол і мы ўсе елі»1.

Заўсёды вельмі любілі на Хоцімшчыне калядоўшчыкаў. Лічылі іх
прыход шчасцем, добра частавалі: «Як ужо дзеўка я была. Мы маладыя
былі. Ці галодна, ці халодна, а работалі, пелі, радаваліся. Калядаваць

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда7
рэнка А. А., 1915 г. нар.
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любілі. Усе. Збіраюцца хлопцы і дзёўкі гуртам. Была дзевак нават бо-
лей за хлопцаў. Прыбіраюцца прыгожа ў лепшыя хусткі, у каго што
ёсць. І хадзілі спяваць пад вокны. А то і ў хату запрашалі. І казу з сабой
вадзілі (хлопца ці дзеўку перадзявалі ў кажух, рогі рабілі з саломы,
бараду). Толькі худзенькага каго, каб не тоўсты. А бралі мы з сабой
такіе во сумачкі з халсціны цераз плячо, каб складаць, што дадуць.
Мяшкі розныя бралі. Ну, праўда, быў у нас і механоша. Яму тады скла-
далі ў мяшок, што накалядавалі. Старыя людзі гаварылі, што дрэнна,
калі калядоўшчыкі абмінулі якую хату. То ў тым годзе шчасця там не
будзе. Дык мы стараліся ка ўсім зайсці. Давалі многа смачнага: пірагі
розныя, каўбасу, сала. Потым усе збіраліся ў каго-небудзь у хаці, елі,
пілі, што накалядавалі, гулялі там і прыпеўкі пелі, скакалі пад гар-
монік і самі сабе пелі»1.

«Варажылі на Каляды на замужжа. Куды пойдзеш замуж, за каго?
Бывала, дзеўкі цішком ад хлопцаў сабяруцца. Каторая на чапяле
едзе, которая бяжыць так. Па адной не хадзілі пад вокны слухаць, па
дзве ці па тры. Так, калі чуюць словы «ідзі», «хутчэй», «давай», «бягі» –
тады хутка замуж. А калі пачуць, прымерна, «сядзь», «маўчы», «па-
спееш», «потым», дык тады точна год яшчэ чакаць»2.

«А то я помню, баба мая казала. Як маладыя былі, дык кідалі на
Каляды на двор абутак і крычалі «маладзец ці ўдавец»?». Калі не пе-
равернецца бот, тады маладзец, а як перавернецца, то ўдавец»3.

«А я так і замуж зайшла. Выйшла вады ўвечары на Каляды ды
задумала. І чую крычаць: «Іван, ідзі!». Дык майго мужыка, таго, што
на вайне забілі, Іванам і звалі»4.

«А то дзеўкі слухаюць сабачы брэх увечары на Каляды, калі цём-
на. З якога боку сабакі брэшуць, адтуль будуць і сваты»5.

Варажылі на будучае замужжа і на Троіцу. Свята Троіцы, або
Сёмухі, было цікавым, насычаным рознымі абрадамі. Адзначалася
яно праз сем тыдняў пасля Вялікадня. На гэта свята ўшаноўвалі
продкаў (ім прысвячалі Стаўроўскія дзяды), расквітнеўшую прыроду
(двары і хату ўпрыгожвалі галінкамі бярозы, клёна). Для Тройцы ха-
рактэрны абрады кумавання дзяўчат, завівання і развівання бярозы,
завіванне вянкоў і варажбы на іх аб шлюбе і будучыні наогул. «Перад
Тройцай у чацвер ці пятніцу дзеўкі завівалі вянкі на бярозках. А на
самую Тройцу ішлі на рэчку і пускалі іх на ваду. Тая дзеўка, чый вянок
паплыве далёка, хутка выйдзе замуж і будзе доўга жыць; тая, чый
вянок стане на месцы, застанецца ў дзеўках, а тая, чый патоне,
хутка памрэ»6.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сідарэн-
ка А. А., 1915 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.

3 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сідарэн-
ка Г. І., 1958 г. нар.

4 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
5 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
6 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
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«На Духа, на Тройцу, хаты прыбіралі зелянінай. У лесе набяруць
ветак з дуба, з бярозы, над дзвярамі вешалі і ў хаце. Цвяты розныя
ставілі ў букеты. На Тройцу дзеўкі вянкі плялі, у ваду пускалі, песні
пелі. А потым трэба было ісці ў хату яечню есці. Глазунню дзеўкам
рабілі, каб елі ў гэты дзень. Каб добра замуж зайшлі»1.

Самай чароўнай, незвычайнай, таямнічай у народзе заўсёды
лічылася купальская ноч. Напярэдадні Купалы збіралі зёлкі для ва-
ражбы, для «прысушак» і іншых магічных рытуалаў. Людзі верылі,
што ў гэты час усе расліны набываюць чароўную сілу.

Паходжанне свята Купалле і яго назвы большасць сучасных
даследчыкаў звязваюць з ачышчальным агнём і салярнымі ўяўлен-
нямі старажытных людзей. Традыцыйна святкуецца як дзень лет-
няга сонцастаяння. Купальскія вогнішчы мелі сакральнае значэн-
не: здольныя былі «даваць ураджай, выганяць смерць не самі па
сабе, а таму што ўвасабляюць сонца»2, – адзначыў даследчык А. А. Па-
табня. Купалле святкавалася ўсімі еўрапейскімі народамі, у тым
ліку славянскімі. Л. Вінаградава і С. Талстая ў складаным комплек-
се рытуалаў і вераванняў вылучаюць: «1. збор траў і кветак, упры-
гожванне зелянню дамоў і гаспадарчых збудаванняў, людзей, жы-
вёл; 2. хаджэнне да вады, купанне, абліванне вадой, пусканне па
вадзе вянкоў і траў; 3. падпальванне вогнішчаў, танцы, пераскок-
ванне праз агонь, сімвалічнае знішчэнне нячыстай сілы і г. д. ;
4. высочванне і адпужванне ведзьмы; 5. начныя бясчынствы; 6. па-
вер’і пра «ігру» сонца і іншых цудах прыроды»3. Па народным ка-
лендары Купалле святкуецца 24 чэрвеня (7 ліпеня), а галоўным чы-
нам у ноч перад гэтым днём. У гэты ж дзень царква адзначае на-
раджэнне Іаанна Хрысціцеля.

Святкаванне Купалля мела свае асаблівасці ў розных народаў і ў
асобных рэгіёнах краіны. Па словах П. В. Бяссонава, «Беларусь заха-
вала ў абрадзе купальскай урачыстасці і ў песнях, якія яе суправад-
жаюць, адгалоскі самай сівой старажытнасці, як нідзе ў славян»4.

«Як ужо цёмна стане, ідуць дзеўкі на луг да Каменца (возера
каля в. Канаўка). Рвуць, сагнуўшыся, зубамі прыдарожнік. Тады бя-
гуць дамоў. Дома перабіраюць лісце парна і кладуць пад падушку.
Нілізя ні есць, ні піць, ні з кім гаварыць, і каб ніхто не знаў. Адразу
лажыцца спаць, каб сасніць свайго жаніха»5.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сідарэн-
ка А. А., 1915 г. нар.

2 Потебня, А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии /
А. А. Потебня. – Харьков, 1914. – С. 163.

3 Виноградова, Л. Н., Иван Купала / Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая //
Славянские древности: этнолигвистический словарь: в 5 томах. –
М., 1999. – Т. 2. – С. 363.

4 Бессонов, П. А. Белорусские песни. С подробными объяснениями их твор-
чества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта /
П. А. Бессонов. – М., 1871. – С. 28.

5 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.
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«Калі ірвуць купалкі дык глядзяць, каб не раскрытыя былі. Калі
ў хаце за ноч раскрыюцца, дык людзі тут доўга будуць жыць»1.

«Вераць, што калі на Купала закаханыя хлопец і дзеўка, трыма-
ючы адзін аднаго за рукі, пераскочаць разам праз вогнішча, значыць
нішто і ніхто іх не разлучыць, і яны абавязкова пажэняцца»2.

«На Купала ў лес хадзілі па парах шукаць кветку шчасця. Хто так
сваё шчасце і знаходзіў. Шчасліва жаніліся, жылі добра»3.

У Хоцімскім раёне захаваліся малавядомыя вельмі старажыт-
ныя каляндарныя святы «Мікольшчына» і «Аўсень». Дзякуючы лю-
дзям, якія захавалі ў сваёй памяці вытокі, гісторыю, сэнс і значэнне
гэтых свят, супрацоўнікам аддзела культуры Хоцімскага райвыкан-
кама ўдалося распрацаваць сцэнарыі іх правядзення.

Мікольшчына

«Свяціцель Мікалай, Цудатворац, Мікалай угоднік – любімы свя-
ты веруючых быў архіепіскапам г. Міры Лакійскія ў ІV ст. Памяць аб ім
ушаноўвае праваслаўная царква два разы на год: 19 снежня (Міка-
лай «зімній») і 27 мая (Мікалай «вясенній»). Пры сваім жыцці і пасля
канчыны Мікалай Цудатворац быў вялікім заступнікам усіх, хто прасіў
аб дапамозе. Расказваюць шмат гісторый аб тайна здзейсненых ім
цудах і добрых справах. Людзі ўсіх часоў і народаў ужо больш паўта-
ра тысячагоддзя шукаюць дапамогі і падтрымкі ў Мікалая-Цуда-
творца. У многіх краінах пабудаваны храмы ў яго гонар. У народзе
Мікалая-цудатворца называюць «другім, пасля Бога, заступнікам»,
лічаць яго заступнікам земляробства і жывёлагадоўлі, гаспадаром
зямных вод, абаронцам ад усіх бед.

«Да Міколы няма дабра ніколі» – гаварылі ў народзе, г. зн. няма
пэўнасці ў надвор’і, толькі Мікола «пагоду становіць», таму ён яшчэ
зваўся цёплым. Гаспадар ведаў, што, зрабіўшы запас сена да Міко-
лы, ён можа заставацца спакойным за жывёлу: «Май сена да Міколы
і не бойся зімы ніколі». Не забывалася народная песня пра гэтага,
бадай, самага шануемага святога, абразы якога віселі амаль у кож-
най хаце: «Святы Мікола па межах ходзіць, жыта раўнуець, дзе вы-
макла – там падсушыць, дзе высахла – там падмочыць», «Мікола,
стары сявец, ячмень сеець, з левай рукі засяваець, кінець рэдка –
расцець метка», «І траву расціць, і скот пасціць».

Веснавы Мікола лічыўся святам конюхаў («Юр’я пасе кароў, а
Мікола – коней»). Каб засцерагчы коней ад свавольства ведзьмаў,
пастухі абкурвалі коней прыхаванымі купальскімі зёлкамі, абходзілі
хаты – там іх частавалі, у полі смажылі яечню. З Міколінага дня трэба
паспяшацца падстрыгчы авечак, пакуль яны не пачалі ліняць: «Да Міко-
лы не сей грэчкі, не стрыжы авечак». Паглядаў селянін і на палеткі:

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама-
ненка С. Р., 1918 г. нар.

3 Запісана тамсама ад Дзёмкінай М. В., 1914 г. нар.
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як жыта выплывае перад Міколаю, то будзе добры ўмалот. Як лічылі,
у жыце ўжо павінна схавацца варона. Да гэтага дня паспявалі многае
пасеяць і пасадзіць – яравыя, авёс, бульбу, затым ячмень, лён, гарох,
проса, каноплі. З гэтым святам звязваюць і з’яўленне камароў.

У валачобных песнях Мікола крыху падобны да іншых апекуноў
земляробства («пайшоў у поле яравое гарох сеяць», «па межах ходзя,
і ўсё родзя», «па бару хадзіў да раі садзіў», «коней пасціў да запасаў»).

На Хоцімскай зямлі гэта свята адзначаюць толькі ў в. Янаполле
і в. Роскаш. Старажылы вёсак памятаюць, як ім расказвалі пра свя/
та іх бабулі. У гэты дзень з’язджаюцца з усіх вёсак сваты, кумы, ро/
дзічы, але, што патрэбна адзначыць, збіраюцца адны мужчыны, жан/
чыны ў гэтым свяце не прымаюць ніякага ўдзелу. У гэты дзень не
робяць ніякай хатняй справы. Збіраліся абавязкова вялікімі гуртамі,
у кожнага быў свой куточак на прыродзе. Таксама ў свяце прымалі
ўдзел і юнакі, якія збіраліся асобным гуртам. Са страў бралі з сабой
яйкі, гарэлку, рыбу і ўсё астатняе, што маглі ім прыгатаваць жанчы/
ны. У кожным гурце быў свой старэйшы, які кіраваў гэтым застол/
лем. Галоўнай стравай ў гэты дзень была яешня, прыгатаваная на
патэльні на вогнішчы. На гэтым свяце весяліліся, спявалі розныя
народныя песні, гулялі ў гульні, расказвалі байкі. Свята называлася
Мікольшчына, яно працягвалася аж да ночы»1.

Сцэнарый свята «Мікольшчына»2

Сцэна першая
На сцэне – макет сялянскай хаты. Хата прыгожа прыбраная.

На куце стаіць стол, прыбраны прыгожым абрусам. На куце вісіць
ікона Мікалая/Цудатворца, пакрытая ручніком. Засланы прыгожа
ложак. Ля печы завіхаецца гаспадыня, збірае гаспадара святкаваць
Мікольшчыну.

Гаспадыня (выносіць белую кашулю): Вось Мікола, надзень. Я
табе купіла к святу, паглядзі, якая яна прыгожая.

Мікола: О, якая добрая кашуля, дзе ж ты такую прыдбала?
Гаспадыня: Ну дзе ж, на кірмашы, свята ж сёння, каб быў прыго/

жы (дапамагае адзецца гаспадару). Які ж ты ў мяне прыгожы, добра
вось хоць адны мужчыны, а то б я цябе яшчэ і прыраўнавала.

Мікола: Ат, не лухці ты, каму я ўжо патрэбен, лепш хутчэй збірай
кошык, а то госці прыедуць, а ў нас яшчэ кошык пусты.

Гаспадыня: Зараз, зараз усё будзе зроблена (збірае кошык,
ложыць яйкі, прыгаворвае). Мікол, колькі табе палажыць.

Мікола: Ну колькі, паболей палажы, бо мужыкоў будзе шмат. І Грыш/
ка прыедзе, і Міхась, і сваты, і кумы, ды яшчэ ж з Хоцімска прыедуць, а
ў нас жа няма там яек, ды патэльню знайдзі, каб самая вялікая была
(збіраюць кошык). А, гарэлку ж не забудзь, якое свята без гарэлкі.

1 Пра свята расказаў Грыцэнка Мікалай Мікалаевіч, 1926 г. нар., в. Янапол/
ле Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці.

2 Сцэнарый свята «Мікольшчына» распрацаваны супрацоўнікамі аддзела
культуры Хоцімскага райвыканкама.
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Гаспадыня: Ды вось, ужо прыгатавала даўно (выносіць). А то ж
вам і яешня гэта не палезе ў рот (з’яўляюцца госці, за сцэнай чуваць
гоман мужыкаў, іржанне каня. Адзін за адным з’яўляюцца госці, гас-
падар запрашае праходзіць у хату, усе з вялікімі кошыкамі ў руках).

Гаспадыня: А божачкі, вось гэта набралі, ці вы ж гэта ўсё паясцё.
Госці: Ды з добрай гарэлкай усё пойдзе, як па маслу (госці вы-

ходзяць, гаспадыня Ганна праводзіць іх з хаты).
Гаспадыня: Ды не набярысь, як летась. Мікола. Чуў ці не?
Мікола: Ды чуў, адвяжыся ты ад мяне.

Сцэна другая
Заслона закрыта, іграе дудка, гучыць беларуская народная пес-

ня. Заслона адкрываецца, сцэна прыгадвае сабой лясную паляну.
На паляне з’яўляецца гурт мужыкоў.

Першы мужык: Ну, вось. І наша любімае месца, колькі ўжо год
мы тут збіраемся.

Мікола: Ну, мужыкі, а цяпер за справу. Грышка і Міхась адказ-
ныя за вогнішча, а вы, Пятрок і Сцяпан, адказныя за юшку, ну а я
буду гатаваць самую адказную ежу – яешню (усе мужчыны разыход-
зяцца, выконваюць кожны сваю справу. Міхась і Грышка прыносяць
бярэмя дроў і непрыкметна кладуць на сярэдзіну сцэны галлё і элек-
трычную пліту, фанарык з чырвонай тканінай, які будзе імітаваць вог-
нішча. Мікола ставіць патэльню на вогнішча).

Мікола: Вось і вогнішча гатова, а зараз і яешня будзе гатова.
Так, а вы ўсе, мае даражэнькія, расцілайце абрус ды накрывайце на
стол (кожны выкладвае страву з кошыка і вядуць бяседу).

Мікола: Вось і дзянёк сёння які добры, нездарма кажуць, што
«да Міколы няма дабра ніколі», гэта значыць, няма пэўнасці ў на-
двор’і, толькі Мікола пагоду становіць.

Першы мужык: Мужыкі, а купацца ж сёння ці будзем? З сённяш-
няга дня пачынаецца купанне ў рэчцы.

Другі мужык: А паглядзім, горача стане, дык і адкрыем купальны
сезон (усе садзяцца вакол абруса, на які ўжо расстаўлены розныя
стравы, наліваюць гарэлку па чарках, стаіць смажаная яешня, усе
выпіваюць, закусваюць, кожны хваліць прыгатаваную ежу).

Мікола: Штосьці і паспяваць ужо захацелася. Ну, Грышка, за-
вядзі сваю любімую (Грышка спявае песню «А дуб да бярозкі». Усе
падхопліваюць песню. Потым яшчэ спяваюць песні. Праспяваўшы
песні наліваюць зноў па чарцы, закусваюць і ставяць варыць юшку).

А дуб да бярозкі
Нізенька схіліўся.
А сынок у бацькі
Жаніцца прасіўся.
– Жані мяне, бацька,
Жані маладога.
А калі не жэніш,
Я сам ажанюся.
Вазьму сабе дзеўку,
З каторай люблюся.
– А на табе, сынку,
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Рубля залатога.
Купі сабе, сынку,
Каня варанога.
Пастаў яго, сынку,
У новую стайню.
Стаіць конь ночку,
Стаіць конь другую.
На трэцюю ночку
Мой конь гаворыць:
– Майму хазяіну
Гарэлка не п’ецца, .
А мне вараному
Сена не кладзецца.
– Ой коню, мой коню,
Што табе цяжола?
– А мне не цяжола
Ні кухвы, ні бочкі.
Толькі мне цяжолы
Усе твае пірочкі1.

Мікола: Ну, а цяпер давайце пагуляем ў нашу гульню (гуляюць у
гульню «Жгут»).

Усе ўдзельнікі садзяцца па крузе на зямлю, плячо к плячу, ногі са-
гнутыя ў каленях. У сярэдзіне знаходзіцца вядучы гульні. У аднаго з
удзельнікаў, што сядзіць у крузе, знаходзіцца мужчынскі рэмень, «жгут»,
ён схаваны пад каленямі ўдзельнікаў. Яны перадаюць «жгут» пад сагну-
тымі каленямі па крузе, вядучы павінен адгадаць, у каго знаходзіцца
«жгут». Калі ён адгадае, то яны мяняюцца месцамі. Калі не адгадае, то
гульня працягваецца. Любы з удзельнікаў можа ўдарыць вядучага па
спіне і адразу ж непрыкметна перадаць «жгут» удзельніку справа або
злева. У гульні можа ўдзельнічаць неабмежаваная колькасць людзей.

Другі мужык: А давайце і маю любімую песню праспяваем. Вы ж
ведаеце, што я вельмі люблю песню «Нашто мне тройка вараная»
(спяваюць песню).

Нашто мне тройка вараная,
Нашто мне мілая другая,
Калі я ў первую ўлюбіўся.
Ой, калі я ў первую ўлюбіўся,
На небе месячык радзіўся.
Схаваўся месячык за хмару,
Ой, схаваўся месячык за хмару.
А мілый мой сядзіць на пару,
А мілый мой сядзіць на пару.
Ой, а мілы мой сядзіць на пару,
А я ж на ета не унываю.
А я ж на ета не унываю,
Ой, а я ж на ета не унываю.

1  Усе песні, выкарыстаныя ў сцэнарыі свята «Мікольшчына», запісаны ў в. Рос-
каш Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Шалупінай Марыі Карпаў-
ны, 1938 г. нар.
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Вазьму я карты пагадаю,
Ой, што случылася са мною.
Ой, што случылася са мною,
З маёю буйнай галавою.

Трэці мужык: Міхась, ці гатова там у цябе юшка?
Міхась: Гатова, гатова, гатуйце посуд (ставіць вядро з юшкай,

усе наліваюць сабе юшку).
Мікола: Пятрок, ну налівай там па чарцы пад юшку. Вось якая

наварыстая атрымалася і духмяная (разліваюць па чарцы, ядуць
юшку, спяваюць песню «Шумеў камыш». Потым спяваюць некалькі
песен, баюць байкі, анектоды).

Першы мужык: Ну, мужыкі, засядзеліся мы сёння аж дацемна,
трэба і дахаты ісці, а то жонкі ўжо нас чакаюць (збіраюцца ўсе даха-
ты, спяваюць песню «Зялёная дубровушка»).

Зялёная дубравушка
Рана зашумела.
Маладая ўдовушка
Рана заўдавела.
А чаго йна рана заўдавела?
Што мужа не мела.
Пасцелечка ў удовушкі
Тоненька беленька.
А йна тоненька беленька,
Ад слёзак мокрэнька.

                      ***
Ой, пад вішанькай, дай пад дубчыкам,
Там гуляла дзяўчына з сваім людчыкам. (2 р.)

Ой, дзяўчына мая, раскрасавіца,
Мне твая красата не наравіцца. (2 р.)

Бо твая красата неўраждзёная,
Бо твая красата падвядзёная. (2 р.)

Як я бедну любіў, дай па волі хадзіў,
Як багату любіць стаў, за рашотку папаў. (2 р.)

За рашоткай сяжу, дай на волю гляжу,
Ці не едзе, ці не йдзе любоў верная. (2 р.)

Аўсень
Аўсень – гэта канец Новага года па старым календары, у на-

родзе яго яшчэ называюць Васіллеў дзень. Аўсень – гэта старадаў-
няе земляробчае свята, правобраз абрада абсявання, які падобны
на старадаўні абрад абсявання зернем пры шлюбе.

Аўсень быў вельмі важным святам, ён выпадаў на восьмы дзень
Святак, калі святочныя гаданні былі ў самым разгары. Лічылася,
што ў гэты дзень усе прадказанні абавязкова збудуцца.

Аўсень – малавывучанае, малавядомае свята. З вядомых песень
і галашэнняў можна зрабіць вывад, што гэта свята ў розных месцах
называлася па-рознаму: Аўсень, Овсень, Івсень, Таўсень, Говсень. Гэты
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старадаўні абрад дапускае варэнне кашы, засяванне зерня, хаджэнне
па хатах. Ёсць паданне, што ў гэты вечар ведзьмы крадуць месяц для
таго, каб ён не асвятляў начных прагулак ведзьмаў з нячыстымі духамі.

Звечара перад святам  хаты акурвалі смалою з дзевясілам для
таго, каб у хаце не завялася нячыстая сіла. Для гэтага запрашалі
бабулю-знахарку, і яна выганяла замовамі ўсё дрэннае з хаты,
з гаспадыні. У гэты час у хаце нікога не павінна было быць, асабліва
мужчын. Знахаркі выратоўвалі людзей ад ліхаманак, ходзячы па ха-
тах і абмываючы прытулкі і вуглы смалою з дзевясілам.

У дзве гадзіны ночы старэйшая з жанчын павінна была запаліць
у печы і да раніцы зварыць кашу. Па кашы яны ўгадвалі ці бяду, ці
шчасце чакаць у доме. На гэту кашу запрашалі абавязкова гасцей.

Раніцай у гэта свята толькі хлапчукі абыходзілі хаты з мяшоч-
камі з зернем і жадалі гаспадарам добрага ўраджаю на новае лета.

Вечарам хадзілі калядоўшчыкі з хаты ў хату, з песнямі, з пажадан-
нямі і абавязкова Снягурачка з кошыкам саломы, якая абсыпала пад-
логу з пажаданнямі добрага ўраджаю. І гулянне працягвалася дапазна.

Па надвор’і, якое было на Аўсеня, гадалі, які будзе ўраджай.
Гаварылі: калі туман – да ўраджаю, калі ноч звяздзістая – лета яга-
дзіста, калі пурга – шмат арэхаў.

Гэта свята адзначалі і на Забялышанскай зямлі, калі яшчэ не
было самога сяла Забялышын, а на гэтым месцы быў хутар1.

Сцэнарый абрада «Аўсень»2

Сцэна першая
На сцэне – дэкарацыі сялянскай хаты, дзе стаіць печ, ложак, стол,

лава. У хаце жанчына, чуецца стук у дзверы, жанчына з хлебам і соллю
ідзе да дзвярэй, выходзіць на вуліцу, сустракае бабку, якая прыйшла
напярэдадні свята Аўсеня абмыць вуглы, каб выгнаць ліхаманку, сурокі
з хаты. Жанчына з нізкім паклонам запрашае бабку.

Жанчына: Калі ласка!
Бабуля: Добры вечар, не спазнілася?
Жанчына: Як раз у час.
Бабуля: Мужыкоў у хаце няма? Ну тады і пачнём!
(Бабка ходзіць вакол хаты, абмывае вуглы, выцірае чыстым руч-

ніком, чытае малітву, па заканчэнні абраду жанчына дзякуе бабцы і
дорыць падарункі).

Жанчына: Дзякуй табе, бабулечка, цяпер нячысты дух не пасе-
ліцца ў маёй хаце, ліхаманка абыдзе ўсіх бокам (дорыць падарункі).

Бабуля: Дзякуй і табе, гаспадынька, а я пайду далей.
Жанчына (кліча мужа): Гэй, Змітрок, ходзь ужо дахаты! (з’яўля-

ецца Змітрок) Трэба адпачыць трохі, а то ж сёння трэба ўставаць
у дзве гадзіны ночы ды кашу варыць (абодва сыходзяць).

1 Пра свята расказала Качанкова Дар’я Макараўна, 1906 г. нар., в. Забялышын
Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці.

2 Сцэнарый свята «Аўсень» распрацаваны супрацоўнікамі аддзела культу-
ры Хоцімскага райвыканкама.
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Сцэна другая
Жанчына: Ой, Змітрок, уставай, хутчэй ідзі за вадой, а я ў печы

распалю (мужык сыходзіць, жанчына завіхаецца ля печы, ідзе ў ам7
бар за крупой, нясе крупы, мужык вяртаецца з вадой).

Мужык: Вось і вадзіца з самой крыніцы.
Жанчына: Ну і добра, трэба сесці ўсёй сямеечкай за стол ды і

кашу мяшаць.
Сеялі, расцілі грэчку ўсё лета,
Урадзіла наша грэчка і буйна, і румяна.
Звалі7зазывалі нашу грэчку ў Цар7горад пабываць,
Пір піраваць, паехала грэчка ў Цар7горад пабываць.
З чэсным аўсом, з залатым ячменем,
Ждалі грэчку, даждаліся, у каменных варот сустракалі.
Грэчку князя ды баяры, сажалі грэчку за дубовы стол,
Пір піраваць, прыехала наша грэчка да нас гасцяваць.

(Устаюць з7за стала, жанчына кланяецца і ставіць у печ, потым
усе садзяцца за стол і чакаюць.)

Жанчына: Ну, мабыць, і каша наша сапрэла! (дастае кашу пры7
гаворваючы) Міласці просім к нам на двор са сваім дабром. Ну якая
ты тут атрымалася, не дай Бог вылезла вон, або гаршок трэсне, то
будзе бяда ўсяму дому (аглядае гаршок). Не, і гаршок цэл, і каша
поўная.

Змітрок: Здымі ж пенку ды паглядзі, якая каша, ці чырвоная каша.
Жанчына: Ды зараз. Калі чырвоная, то шчасце будзе нашаму

дому, калі белая – чакаць бяды (нажом здымае пенку, узрадавана,
што каша чырвоная). Добра, што чырвоная, а не белая, а то
прыйшлося б кідаць назад у печ. А так бы не свята было, а які ж
Аўсень без кашы. Кліч7ка, Змітрок, кумоў ды суседзяў, вось і пас7
недаем разам.

(Змітрок ідзе клікаць суседзяў. Стук у дзверы, ідзе гурт хлапчу7
коў, абсыпаюць хату зернем і прыгаворваюць)

Першы хлапчук:
Урадзі, Госпадзі, усякага зерня
Па амбару, ды па вялікаму.
Каб было хлеба на ўвесь мір храшчоны.

Другі хлапчук:
Ходзіць Ілля на Васілле, носіць пугу жыцяную.
Дзе замахне – жыта расце.
Жыта, пшаніца – усякаму пашніцы.
У полі ядро, а ў доме дабро.

Трэці хлапчук:
На шчасце, на здароўе,
На новае лета.
Радзі, Божа, жыта, пшаніцы
І ўсякай пашніцы.

Чацвёрты хлапчук:
Свінку і бораўка выдай, гаспадынька,
Для Аўсенева вечарка.
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(Жанчына дорыць дзяцей пірагамі, дзеці сыходзяць, гаспадыня
збірае зерне.)

Жанчына: Вось, зярняткі трэба сабраць, да пасева зберагчы.
(Уваходзіць гаспадар з гасцямі, гаспадыня запрашае ўсіх да

стала паспрабаваць кашу.)
Жанчына: Спрабуйце кашу, калі ласка, ды Васіллеўскія песні

праспявайце (гучаць песні).

Сцэна трэцяя
Вечар. Па зале ідуць калядоўшчыкі са Снягурачкай, гучыць му$

зыка, спяваюць песні:
Каляда, каляда
Ты падай пірага,
Або хлеба ламціну,
Або грошай палціну!

Падыходзяць да авансцэны, на парог выходзіць гаспадыня
і гаспадар і запрашаюць у хату. Калядоўшчыкі, не заходзячы, спява$
юць.

І. Мы хадзілі, гулялі,
Прыхадзілі, прыгулялі к гаспадарскаму двару.
Гаспадарскі двор на сямі стаўбах,
Стаўбы точаныя, пазалочаныя.

ІІ. Добры хазяін наш, багаты,
Прымай гасцей за песенку.
Ну ж , хазяйка, паскарэй
Падары сваіх гасцей.
А не хочаш падарыць,
Ідзі з намі сабак дражніць.

ІІІ. Ну, што ты гаворыш?
Яшчэ людзям добрае слоўца не сказаў,
А ўжо пачынаеш дражніць.
Паглядзі, як трэба да людзей звяртацца:
Жадаем дабра ў новым гаду
Таму, хто жыве ў гэтым даму.

Гаспадар: Міласці просім кожнага ў госці!
Гаспадыня: Заставайцеся ў нас,

Будзем песні спяваць,
У гульні гуляць
Ды Аўсеня святкаваць.

(Наперадзе ідзе Снягурачка з кошыкам і пасыпае падлогу са$
ломай.)

Снягурачка: Сейся, пшаніца, колас каласісты, зярно зярніста.
Жанчына: Дзякуй, дзякуй, мая мілая, сядайце, калі ласка, ды

будзем свята святкаваць, песні спяваць (гучаць дзве песні).
Гаспадар: Добра спявалі, а я вось вам зараз загадаю загадкі,

паглядзім ці ведаеце вы.

1. Нічога не баліць, а ўсё стогне (свіння).
2. Хвост кручком, а рыла пятачком, у два рады гузікі (свіння).
3. Па зямлі ходзіць, неба не бачыць (свіння).
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Не здарма я загадаў загадкі пра гэту жывёліну. Вы ведаеце, што
Аўсень – гэта апякун свіней, свінятнік значыць, а беларусы вельмі
любяць добра паесці і жартуюць наконт апетыту «лепш хай кішка
кішку прыцісне, чым страва скісне», «без куска сала няма жыцця ў
Беларусі», «еш сала, каб душа плясала». Вось якое гэта свята.

А яшчэ давайце ўспомнім прыкметы:

1. Калі будзе туман – да ўраджаю.
2. Аўсенева ноч звяздзіста – лета ягадзіста.
3. Пурга на Аўсенеў вечар – шмат будзе арэхаў.
4. Іней на Аўсеня – будзе больш саломы, чым хлеба.

Гаспадыня: Ну хопіць табе, Змітрок, бачыш, што ўсё ведаем,
давай лепш пачастуем пірагамі. Ой як добра, што мы сабраліся ра$
зам, нездарма кажуць: «адпачынку – хвілінку, а справе – час».

Госць: Дык скончыўшы дзела – можна гуляць смела.
(Праводзіцца гульня «Кашавар». Для гульні патрэбна лыжка. Гу$

ляць будзе шмат людзей, удзельнікі выбіраюць «кашавара» і стано$
вяцца ў круг плячо ў плячо, тварам да цэнтра. Бегаючы па$за кругам
«кашавар» непрыкметна падкідвае пад ногі каму$небудзь лыжку. Аб$
бегшы пасля гэтага круг, ён падштурхоўвае іграка, якому падкінута
лыжка, і гаворыць: «Вочы пратры, кашу вары». Ігрок становіцца ў ся$
рэдзіну круга, дзе павінен знаходзіцца да канца гульні, а «кашавар»
падымае лыжку і працягвае гульню. Калі ігрок заўважыў падкінутую
лыжку да таго, як «кашавар» аббяжыць круг, ён падымае яе сам і ста$
новіцца «кашаварам 2», а ранейшы «кашавар» займае яго месца. Па
меры таго як частка ігракоў адпраўляецца «варыць кашу», круг звужа$
ецца. Гульня заканчваецца, калі застаюцца 4 ігракі. Умова гульні – не
азірацца назад.)

Госць: А цяпер, даражэнькія, сталі ўсе ў круг, возьмемся за рукі,
згуляем у гульню «Зайка». (Усе ўдзельнікі бяруцца за рукі, становяц$
ца ў круг, у крузе стаіць хлопец «Зайка», усе водзяць карагод па кру$
зе і спяваюць):

«Зайка па сенечках гуляй, такі гуляй,
Шэранькі па новенькіх разгулівай, гуляй!»

Зайка спрабуе выбрацца з круга, удзельнікі яго не пускаюць,
калі яму ўдаецца выбрацца з круга, то тыя, чые рукі ён разарваў,
цалуюцца)

Гаспадар: Ой, гаспадынька мая, пацалаваў я цябе і ўспомніў, як
былі маладымі. Ці памятаеш?

Жанчына: Памятаю, як бегала да цябе на спатканні, а маці ка$
зала: «Навошта табе гэты недарэка?».

Мужчына: Але вось ужо колькі год мы пражылі з табою, ды яшчэ
хораша і працавалі, і спявалі. Вось давайце зараз паспяваем. Але ж
для гэтага мне патрэбны дзве каманды. (Дзеліць на дзве каманды,
паказвае рэч з песень, а каманда павінна адгадаць і праспяваць. Хто
першы адгадае, тая каманда атрымлівае ачко. Уручаецца прыз ка$
мандзе.)

Мужчына: Ну, а на гэту гульню мне патрэбны мужчыны. Ці ёсць
яны ў нас?
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Госці:  Ёсць!
Мужчына: Дык выходзьце на круг, сядайце, зараз мы пабачым, хто

з вас лепш музыканту падбарабаніць. (Музыкант мае тры мелодыі,
мужчыны па чарзе барабаняць. Уручаецца прыз пераможцу.)

Гаспадыня: Штосьці і паскакаць захацелася, аж пяткі зачасалі-
ся, зараз будзем танцаваць і ў гульню гуляць.

(Гаспадыня раскручвае палавічок, запрашае ўсіх танцаваць
польку, усе ўдзельнікі танцуюць пад музыку. Як толькі музыка спыня-
ецца, усе павінны стаць на палавічок, каму не хопіць месца, той вы-
бывае з гульні. Палавічок скручваецца на раз, каб быў карацейшы, і
так працягваецца да таго часу, пакуль не застанецца адна пара. Уру-
чаецца прыз.)

Госць: Госцейкі даражэнькія, а ці не надакучылі мы гаспадарам?
Час і гонар мець.

Гаспадыня: Ну што вы, дзякуй вам, што зайшлі да нас, пры-
ходзьце, калі ласка, яшчэ.

Госць: У добрага чалавека заўсёды шмат сяброў.
Госці: Ну дык бывайце здаровы. Да пабачэння. Дзякуй вам. (Усе

з песняй сыходзяць.)
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НАРОДНЫЯ ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І

Народныя прыкметы і павер’і запаўнялі літаральна кожны мо-
мант жыцця продкаў, іх гаспадарчую дзейнасць, сямейны побыт, унут-
раныя перажыванні, адносіны з іншымі людзьмі, назіранні за нава-
кольным асяроддзем, імкненне прадказаць будучыню, асвятліць не-
вядомыя факты і з’явы, растлумачыць жыццёвыя выпадкі і здарэнні.

Многія прыкметы і павер’і дайшлі да нашых дзён. І сёння яны не
толькі захоўваюцца ў памяці старых людзей, але шырока бытуюць
у некаторых рэгіёнах Беларусі.

На Хоцімшчыне захавалася шмат прыкмет і павер’яў, прысве-
чаных гаспадарчай дзейнасці, пасеву хлеба, збору ўраджаю і, безу-
моўна, прадказанню надвор’я, бо ўся земляробча-гаспадарчая дзей-
насць сялян залежыла ад гэтага.

Вясковыя гаспадары гавораць, што нельга нарыхтоўваць на
доўгае захаванне мяса і сала ў час поўні, бо яно хутка сапсуецца.
Хлеб, выпечаны ў той час, калі квітнеюць злакі на корані, будзе плес-
нець1. Такія прыкметы заснаваны на рэальных фактах. Бо, сапраў-
ды, поўня і некаторыя планеты маюць уплыў на слаі атмасферы,
а разам з тым і на некаторыя прадукты харчавання, якія лёгка псу-
юцца. Так, плесня на хлебе тлумачыцца асаблівым размнажэннем
у гэты перыяд лета пад уплывам стану атмасферы плесневых грыб-
коў. Ведаюць, што ў час цвіцення хлеба хутка псуецца віно, у гэты ж
час нельга выбельваць палатно, а плямы на бялізне адмываюцца
хутчэй.

Цікавае назіранне з жыццёва-практычнага вопыту сялян: калі
пачынае красаваць збажына знізу, то будзе збожжа каштаваць тан-
на, калі ж зверху – дорага. Іншымі словамі, здаровы колас пачынае
красаваць звычайна знізу, тады трэба разлічваць на добры ўраджай
і, адпаведна, танны хлеб.

Жыхары вёсак адзначаюць: калі ластаўкі пачынаюць лятаць нізка,
то хутка будзе дождж. І, сапраўды, ластаўкі апускаюцца нізка за дроб-
нымі насякомымі, якія перад дажджом таксама апускаюцца ўніз, бо
ў гэты час верхнія слаі атмасферы густа насычаны вільгаццю.

Сабакі пачынаюць есці траву – таксама да дажджу2, бо перад
дажджом трава становіцца для іх самай карыснай у плане насычэн-
ня спецыфічнымі мікраэлементамі.

Ёсць прыкметы па самых розных з’явах. Напрыклад, калі ў пер-
шую навальніцу грыміць гром – гэта да навальнічнага лета. Гром
зімой – да моцнага ветру і адлігі; маланка зімой – да буры. Кола

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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навокал месяца – да ветру. Калі месяц акружаны ясным колам, якое
становіцца ўсё больш шырокім, то будзе яснае надвор’е. Цьмяны
месяц – да мокрага надвор’я. Зорка з хвастом (камета) прадказвае
якую-небудзь важную падзею. Калі вакол сонца з’яўляюцца кругі –
гэта прадказвае няшчасце. Чырвонае сонца – да ветру, чырвонае
сонца ўзімку – да марозу. Добрай прыкметай лічыцца глядзець на
вясёлку. Дождж на другі дзень вяселля прадказвае шчаслівы і плада-
віты шлюб1.

Існавалі некаторыя прыкметы па раслінах: калі на дубах шмат
жалудоў, гэта прадказвала халодную зіму і добры ўраджай на на-
ступны год. Рана расквітнеўшая вольха прадвяшчае мокрае лета;
ураджай арэхаў – да ўраджаю хлеба на будучы год. Ураджай рабіны –
да цяжкага году2.

Былі прыкметы і па неадушаўлёных прадметах. Напрыклад, нельга
было дарыць нож, іголкі і булаўкі, інакш будзе сварка. Дзверы скры-
пяць – да непрыемнасцей у доме. Дровы трашчаць – да марозу. Калі
штосьці падае з рук (лыжка, відэлец, нож), а таксама іскрынка з печы –
да госця. Вельмі дрэннай прыкметай лічыцца разбіць люстэрка. Нельга
вітацца і цалавацца праз парог – будзе сварка. Сварку прадказвае і
рассыпаная соль. Нельга месці ў адной хаце рознымі венікамі, інакш
разыдзецца ўсё багацце. Чырвоны агонь у печы – да марозу, бледны –
да адлігі. Выпадкова апрануць што-небудзь навыварат – быць бітым.
Калі каму-небудзь у ежу трапіць вугалёк – да багатага падарунка. Дрэн-
най прыкметай лічыцца, калі хлеб вылезе з печы і г. д.3.

Вядомы прыкметы па птушках і жывёлах. Напрыклад, калі па вёс-
цы лятае зязюля – гэта да пажару. Пажар і іншыя няшчасці прадказвае
курыца, калі яна запяе пеўнем. Добра, калі бусел саўе у каго-небудзь
на хаце гняздо – гэты чалавек будзе шчаслівы і багаты, але калі бусел
наадварот разбурае сваё гняздо, то гаспадарам той хаты ён прадказ-
вае бяду. Калі гусі пачынаюць падымаць лапы і хаваць пад крыло дзю-
бы – да марозу, калі птушкі пачынаюць вышчыпвацца – да цяпла і со-
нейка. Лічылі, што калі коні іржуць – да добрых навін; сустрэць на да-
розе свінню – не будзе поспеху ў справах; калі з’яўляецца шмат
мышэй – да неўраджаю; кошка мыецца ці заграбае лапамі – чакаць
гасцей, бегае па хаце – да сваркі; выццё сабакі прадказвае гора. Калі
без прычыны сабака падскоквае высока ўверх – да пажару4.

Існуюць некаторыя іншыя прыкметы і павер’і на розныя выпадкі:
як села сонца, нельга выносіць смецце, бо выносіцца з хаты багацце;
нельга глядзець у акно да світання (дзеўка або баба праглядзіць сваю
прыгажосць, а мужык – багацце); калі свярбіць правая далонь – атры-
маеш грошы, калі левая – страціш іх (або завядзеш новае знаёмства);
калі ў печы раптам пагасне агонь – да нечаканых гасцей; нельга класці
ў печку дровы «вастрынамі» – будзе сварка; нельга біць чалавека

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка А. А., 1915 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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лучынай, бо можа захварэць на сухоты; нельга стукаць ці грымець
ключамі – будзе вялікая сварка; нельга пераступаць праз каромы-
сел – будуць сутаргі; калаўрот – прыналежнасць чарадзеек, таму
нельга класці пражу на стол, дзе кладуць хлеб і соль, бо «нажывеш
сорак грахоў»; нельга пакідаць на стале нож, бо «нячысцікі зарэжуць»,
стол трэба пакідаць чыста прыбраным, асабліва на ноч, каб «не раз-
злаваўся дамавы»1.

У некаторых прыкметах і павер’ях змяшаліся і язычніцкія, і хрыс-
ціянскія погляды. Напрыклад, нельга садзіцца за стол на 13 чалавек;
нельга перадаваць адзін аднаму ў час трапезы соль. Такія павер’і на-
гадваюць Тайную Вячэру і паводзіны Іуды-Здрадніка2.

У розныя часы была распаўсюджана ідэя пра існаванне вешчых
і прарочых сноў, якія змяшчаюць ў сабе прадказанні лёсу чалавека,
яго родзічаў і сваякоў, прадказанні якіх-небудзь падзей. Нашы продкі
таксама спрабавалі прадказаць па ўбачаных снах хаця б самыя важ-
ныя падзеі ў сваім жыцці. Нараджэнне чалавека ў снах заўсёды аказ-
ваецца пэўным чынам звязаным з вадой. Верылі, што калі жанчыне
сніцца, што яна п’е, налівае, разлівае ваду альбо плавае ў любым
вадаёме, мые бялізну ў рэчцы, ловіць рыбу і г. д. – усё гэта прадказ-
вае хуткую цяжарнасць. Калі ж цяжарная жанчына бачыць падобныя
сны, гэта значыць, што роды будуць хуткія і лёгкія.

Некаторыя сны прадказвалі смерць. (гл. «Сямейныя абрады»)
Да шлюбу сніцца мост і пераход праз яго з будучым супругам,

каравай, ручнікі, пярсцёнак. Калі дзяўчына бачыць у сне каласістую
ніву або проста шмат збожжа, гэта азначае шчаслівае замужжа і ба-
гацце, а таксама, што ў яе будзе многа дзяцей. Хлопцу да шлюбу
сніцца конь і запрэжкі3.

Наогул шмат прыкмет і павер’яў звязана з сямейна-абрадавым
цыклам. Гэта натуральна, таму што сямейныя абрады адлюстроў-
валі самыя важныя, пераломныя моманты чалавечага жыцця.

І радзінныя, і вясельныя, і пахавальныя абрады таксама насы-
чаны рознымі прыкметамі і павер’ямі; іх вялікая колькасць, бо людзі
як маглі, хацелі прадказаць і замацаваць будучы шчаслівы лёс нова-
народжанага і новай сям’і, з належнай павагай пахаваць і памянуць
нябожчыка; адвесці беды і няшчасці.

Народныя веды, назапашаныя ў пакаленнях, якія перадаваліся
ў спадчыну нашчадкам праз прыкметы і павер’і, дапамагалі правіль-
на арыентавацца ў з’явах прыроды, заўважаць яе знакі, падказкі. На
такіх уяўленнях, вераваннях, павер’ях будавалася народная этыка,
эстэтыка, філасофія, закладваліся асновы этнічнай свядомасці і эт-
напсіхалогіі.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка А. А., 1915 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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Замовы

У фальклоры сфакусіраваліся і фармулізаваліся старажытныя
вераванні людзей, звязаныя з уяўленнем пра непарыўную сувязь ча7
лавека з прыродай, са светам духаў, продкаў, пра магчымасць узае7
мадзеяння са звышнатуральнымі сіламі. Адметнай рысай беларус7
кага фальклору з’яўляецца вельмі спецыфічнае стаўленне да прыро7
ды і яе таямніц. Цікава, што ў некаторых мясцовасцях Беларусі, як,
напрыклад, на Хоцімшчыне, захаваўся не толькі ўспамін пра стара7
жытныя магічныя ўяўленні, але магічнае мысленне жыве тут і сёння,
арганічна пераплятаючыся з сучаснымі поглядамі на свет. У бела7
рускіх абрадах і рытуалах захаваліся амаль усе віды магіі (любоўная,
лячэбная, ахоўная і інш.). Натуральна, што кожны магічны рытуал
суправаджаўся адпаведнай замовай. Можна выдзеліць два тыпы ўжы7
вання замоў: у час таго ці іншага абраду (такія прыклады прыводзіліся
намі ўжо ў раздзеле, прысвечаным сямейным абрадам) і карыстанне
замовамі без сувязі з абрадавымі дзеяннямі. Вось прыклады замоў
і магічных рытуалаў, зафіксаваных у вёсках Хоцімскага раёна.

Важнае значэнне набывае, напрыклад, у перыяд цяжарнасці
жанчыны ахоўная магія, рытуалы якой таксама суправаджаліся пэў7
нымі заклінальнымі слоўнымі формуламі (замовамі). Вось, напрык7
лад, замовы, якія ахоўваюць ад сурокаў і выкідышу маладую жанчы7
ну на самым пачатку цяжарнасці: «Гасподзь, Святы Стваральнік!
Матухна Прачыстая Багародзіца! Святая (уласнае імя) – заступні7
ца! Дзякуй Вам! Бараніця, спасіця, да шчаслівага канца давядзіця!
Захініця ад глазу ліхога, ад чалавека злога, ад сполаху і бяды, ад
чорнай вады. Тройчы тры, Святая Тройца! Пачуйце мяне, рабу Бо7
жыю (імя), памажыце мне, зберажыця мяне. У імя Айца і Сына і Свя7
тога Духа! Амінь»1. Або «У Імя Айца і Сына і Святога Духа! Госпадзі
спасі і барані! Царыца нябесная! Дай мне, рабе Божай (уласнае імя),
заступу і ахову! Ад глазу дурнога, чалавека ліхога, ад злой бяды, ад
чорнай вады»2.

Маці цяжарнай жанчыны магла прачытаць над спячай дачкой
спецыяльную замову «на людскую любоў»: «Стану я, раба Божая,
раніцай, блаславяся і перахрысцяся; выйду я на чыстае поле, на
зялёны лужок. На тым лужочку прыгорачак стаіць, на тым прыгорач7
ку кусточак расце, на тым кусточку ружа цвіце. І як з любоўю гля7
дзяць на яе ды зарацца, дык хай і на дачку маю, рабу Божыю (імя), з
добрай любоўю глядзяць ды зарацца старыя старухі, старыя стар7
цы, маленькія дзеткі, красныя дзеўкі і маладыя малодкі. Будзьце
словы мае крэпкія, як ключы падзямельныя. Блаславенне маці, блас7
лавенне Божае. Амінь»3.

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём7
кінай М. В., 1914 г. нар.

2 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касья7
навай А. І. , 1918 г. нар.

3 Запісана тамсама ад Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.
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Ахоўныя замовы маюць месца і ў час непасрэднай блізкасці
родаў. Тут ўжо гучыць просьба паслаць лёгкія, непакутлівыя роды.
Напрыклад: «Сахрані, Гасподзь, абарані, дай у час пачаць, лёгенька
радзіць, хутка ўстаць, мацер Божая, заступіся за мяне. Хай ніхто не
чуець, не ведае, толькі я адна, раба Божая (уласнае імя)»1.

Ад «пасляродавай гарачкі» чыталі замову: «Устану я, раба Бо-
жая (імя), блаславясь, пайду перахрысцясь з дзвярэй у дзверы,
з варот у вароты, пуцём-дарогаю да сіняга акіяна-мора. У гэтага
акіяна-мора стаіць вялікі дуб. На гэтым вялікім дубе ёсць залатая
ветка. З другога боку акіяна-мора выходзяць жанчыны зялёныя,
праставолосыя, яны па міру ходзяць, адбіваюць ад сну, ад яды, са-
суць кроў, цягнуць жылы, як чэру точаць чорную пячаль, піламі піляць
жоўтыя косці, б’юць і трасуць белае цела. Зламлю я залатую ветку
з Вялікага Дуба, тры разы махану, дарогу ім замкну, да рабы Божай
(імя, каго лечаць) не пушчу. Слова маё, рабы Божай (імя), крэпка,
Мацер Божая мне заступніца, памочніца»2.

Вельмі важным для здароўя нованароджанага была наяўнасць
матчынага груднога малака, таму існуе шмат замоў на яго захаван-
не і супраць мастыту (грудніцы): «Мацер Божая Прачыстая ішла,
залатое вядзёрачка нясла, з вядзерачка чыстую вадзіцу ліла, як
у тым залатым вядзерачку вадзіца не сканчвалася, а папаўнялася,
так у рабы Божай (імя парадзіхі) грудзі малаком наліваліся, напаўня-
ліся, ды не стылі, і не балелі»3.

У пасляродавы перыяд зноў важнае значэнне набывае ахоў-
ная магія. Трэба было засцерагчы маці нованароджанага ад дур-
ных вачэй, ад сурокаў, ад хвароб і смерці, ад злога чаравання: «Пер-
шым разам добрым часам Госпаду Богу памалюся, Прачыстай
Мацеры пакланюся. Другім разам доўгім часам Госпаду Богу пама-
люся, Прачыстай Мацеры пакланюся. Трэцім разам доўгім часам
Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мацеры пакланюся. Малю,
умаляю, упрошваю адвесці ліха злое, гора ліхое, усякія хворасці і
бэзурэменную смерць ад рабоў Божых (імя маці і дзіцяці). Мацер
Божая Прачыстая, адмалі іх, абарані ад злога вока, ад чорнага кал-
дуна»4.

Ахоўная магія выкарыстоўвалася і ў час правядзення пахаваль-
нага абраду. Вядомы замовы, якія павінны былі не дапусціць шкод-
нага ўплыву нябожчыка на жывых або замовы, якія не давалі смерці
вярнуцца ў вёску ў час, калі жалобны картэж вяртаўся пасля паха-
вання з могілак: «Бярыце мяцежныя птушкі горсць зямлі, бярыце
зверы к грядушчым дзеры… цьфу, цьфу, цьфу… Вырата глыбокая яма.
Нябожчыку (імя) дарога прама. Нам ісці крыва. Чатыры сілы пама-
жыце, ход пад зямлю закрыця. Усё, што трэба аддаем, самі тут

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Дзём-
кінай М. В., 1914 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.
4 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-

вай А. І. , 1918 г. нар.
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застаемся. Слова мае крэпка, крэпка. Цьфу, цьфу, цьфу…»1; «У імя
Айца і Сына і Святога Духа! Госпадзі Саздацель наш нябесны, Ма7
тухна7заступніца Прасвятая Багародзіца, святыя ангелы7заступнікі!
Памажыця, спасіця, адламіця ад безурэменнай смерці, смерць пры7
пыніця, за намі не пусціця. Амінь»2.

Розныя віды магіі атрымалі шырокае распаўсюджанне ў шлюб7
най абраднасці. На ўсіх этапах вясельнага абраду беларусаў безу7
моўна пераважае магія любоўная, поруч з ёй прысутнічае ахоўная
магія, каб абараніць маладых ад сурокаў і злога чаравання. Наогул
замоў ад шкоднага ўплыву чараўнікоў і сурокаў існуе вельмі шмат,
сярод іх наступная: «Закрываю вочы, затыкаю вушы, замыкаю рот,
адымаю рукі і ногі ў злога калдуна, чортава прыслужніка. Як не лётаць
змяі ў небе, так не рабіць табе шкоды. Соль табе ў вочы, палена табе
ў калена. Цьфу, цьфу»3.

Любоўнай магіі належыць галоўнае месца ў вясельнай (і прад7
вясельных) рытуалах. Тут вылучаюцца «прысушкі» (каб выклікаць
каханне паміж жаніхом і нявестай) і «адсушкі» (такія замовы выкары7
стоўваюць тыя, хто хоча расстроіць вяселле або зрабіць шлюб не7
шчаслівым). Вось некалькі варыянтаў прысушак:

«Святой вадою ўмываюся, золатам уціраюся, а сонейкам адзя7
юся, месяцам падперажуся. Як сонца і месяц увесь свет асвячаюць,
так была б я табе (імя) люба і міла. Як ночка дзень закрываець, так я
б табе (імя) увесь свет закрыла. Каб жа (імя) без мяне жыў, не быў, не
еў, не піў»4.

«Як не ўстаць нябожчыку з труны, не хадзіці, не гаварыці, сонца і
свету не бачыць, так і табе (імя хлопца) без мяне не быць, не жыць, не
есць, не піць, не хадзіць, не гаварыць, сонца і свету не бачыць»5.

«Пайду за тры моры, за чатыры акіяна, да на чароўны востраў.
Як стаіць на тым востраве чырвоны церам, як ляжыць у тым цераме
красна дзявіца ды на зылычонай скацерці. Яна ні гаворыць, ні глядзіць,
ні дышыць. Хай жа так без мяне (імя дзяўчыны) не гаворыць, ні
глядзіць, ні дышыць мой любы (імя хлопца). Словы мае крэпкія, крэп7
кія, крэпкія»6.

«На стале хлеб, і з хлебам соль. Як без солі яда нясмачная,
хай так (імя дзяўчыны) без мяне (імя хлопца) жысць будзе няміла»7

(трэба гаварыць у хаце любай дзяўчыны, каб ніхто не чуў).

1 Запісана ў в. Слабада Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Кудраў7
цавай М. А. , 1914 г. нар.

2 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда7
рэнка А. А., 1915 г. нар.

3 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры7
ленка М. А., 1920 г. нар.

4 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама7
ненка С. Р., 1918 г. нар.

5 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касья7
навай А. І. , 1918 г. нар.

6 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
7 Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Гаўры7

ленка М. А., 1920 г. нар.
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Прысушкі прымянялі і ў час абрадаў і проста ў любы іншы час.
Лічылася, што, «каб выклікаць каханне, трэба ўзяць усю кветку

барвінка і некалькі пялёсткаў чырвонай ружы (або шыпшыны), высу-
шыць іх на сонцы, перацерці ў парашок, пераціраючы кветкі, трэба
ўвесь час паўтараць: «Гэтым я закоўваю (імя дзяўчыны
і імя жаніха) у залатыя цэпі, непарыўныя аковы любові і страсці». По-
тым трэба ўзяць дзве шчапоткі гэтага парашку і размяшаць іх з вадой,
дадаць туды некалькі кропель сваёй крыві і са словамі «Хай яно так
і будзе» паставіць гэта ў цёмнае месца. Праз дванаццаць гадзін трэба
працадзіць гэтую ваду праз тонкую тканіну і непрыкметна дабаўляць
у пітво ці ежу тым, хто названы ў загаворы»1.

У якасці магічнага прадмета часта выкарыстоўваецца яблык:
«Трэба раніцой у пятніцу сарваць з маладой яблыні чырвоны або
зялёны (толькі паспелы) яблык. Потым напісаць на кавалачку чор-
най паперы сваёю крывёю сваё імя і імя таго, каго кахаеш. Разрэ-
заць яблык на дзве паловы і пакласці туды запіску. Сучком той жа
самай яблыні неўпрыкмет трэба зноў аб’яднаць палавінкі яблыка
ў адно, потым падсушыць у печы і пакласці пад ложак свайго лю-
бага. Калі ён не ўбачыць гэтага, тады прыкладна праз тыдзень
закахаецца»2.

«Любжа» («прысушка»): «Там у свеце за сям’ю лясамі, за сям’ю
гарамі стаіць залаты дварэц. У гэтага дварца сем варотаў, на сямі дзвя-
рах па сем замкоў. Там замкнутая сядзіць дзявіца на залатым яшчычку.
У тым залатым яшчычку ляжыць ключ. Я пайду ў гэты дварэц, прайду
сем варотаў, адамкну сем замкоў, адчыню сем дзвярэй, выпушчу гэтую
дзявіцу на волю, забяру той ключ. Тым ключом я сэрца раба Божага (імя
хлопца) адамкну і рабе Божай (імя дзеўкі) назаўсёды аддам. І не ста-
нець ён без ёй ні жыць, ні быць, ні есці, ні піць»3. Гэту прысушку трэба
было чытать 7 дзён запар, устаўшы на світанні, стоячы тварам да ўзы-
ходу сонца. І праз сем дзён хлопец павінен прыйсці да дзяўчыны і пры-
знацца ёй у каханні.

Замовы існавалі літаральна на кожны выпадак жыцця.
«Ад цяжкай хваробы»: «Устану я, раба Божыя, благаславеся,

пайду перахрысцяся, выду ў чыстае поле, памыюся расою з сямі
траў, памалюся Госпаду Богу, Мацеры Божай і сямі святым-заступ-
нікам. Памажыце мне ў раба (ці рабы) Божага хворасць выганяці,
цела ажыўляці. Ты ідзі, хворасць чорная, з гэтага цела за сем дарог
адседава, за сем гор, за сем марэй, за сем лясоў, у сямі чорных
балотах растварыся, сям’ю буйнымі вятрамі развейся, а сюды ніколі
не вяртайся. Ды будуць словы мае крэпкія, як камень белгаруч, даё-
це к жызні мне ключ. Амінь»4.

«На поспех у працы і добрыя адносіны ў калектыве»: «Іду на
работу, Святая Божья Мацерь справаджае мяне з хлебам-соллю, са

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
4 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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святой Пасхай, што б мяне на рабоце ўстрэчалі з ласкай»1. Або: «Іду
на работу, мярцвяца вязуць. Як мярцвец не ўстане, так усе людзі мне
ў зашчыту стануць»2.

«На спаўненне свайго жадання»: «На работу іду, не іду. А на
змее еду, ужам паганяю. В адной руке – Пасха. В другой руке – мак.
Как я хачу, што б было так»3.

«Ад ліхога вока»: «Вадзіца(дарыца, зямная і нябесная царыца!
Зара вячэрняя, зара вутранняя, сонца краснае, месячык праведны,
зорачкі чыстыя, панядзелачак святы, святачкі святыя, гадавыя!
Станьце на помач, святыя ангелы, на радасць, памажыце мне з глаз
загаварыць! І выхадзіце вы, з рабы з буйнай галавы, з чорных бравей,
з слухавых вушэй, з баявых наздрэй, з рацівага сэрца, з гарачай
крыві, з пальчыкаў, з сустаўчыкаў, з рус кос, з белых рук, з хрыбет(
най косці, з гаючых слёз. Ідзіце вы на імхі, на балоты, на гнілыя кало(
ды, на сухія лясы, на жоўтыя пяскі, на буйныя ветры. Там вам гулян(
не, там вам адпачыванне. Адцурайся ліха ад рабы (уласнае імя) і ідзі
вятровыя – на вецер, зямное – на зямлю, вадзяное – у ваду, агня(
вое – у агонь. Амінь»4.

«Ад нячыстай сілы»: «Выганяю я з рабы Божай (уласнае імя)
бясоў, нячыстых духаў, выганяю з такога(та раба, з такога(та вола(
са, з ярых воч, з сэрца, з зубоў, з рота, з носа, з віскоў, з мазгоў, з
шыі, з плеч, з хрыбетнай косці, з рабёр, з рук, з ног, з суставаў, з
крыві. І ссылаю вас, бясы, нячыстая сіла, на ліхі, на балоты, на гнілыя
калоды, на паганыя воды. Заклінаю Усемагутным Богам з вышніх
воблак, Іванам і Маркам, Луком і Матвеем. Адпускайце, злыя духі, ад
раба Божага (уласнае імя)»5.

«Ад злога духа»: «На сінім моры камень, на тым камні дуб, на
тым дубе трыдзевяць какатоў, на тых какатках трыдзевяць гняздоў,
на тых гнёздах трыдзевяць сарок, трыдзевяць урок – ад жаночча, ад
дзявочча, ад хлапечча, ад мужчынска – русы волас, чорны волас,
рыжы волас, белы волас. Святыя святочкі, хадзіце ка мне на помач.
Я з славамі, Бог з духамі, як спала, так перастала»6.

Варажба

Варажба вядома на Беларусі з даўніх часоў. Варажылі рознымі
спосабамі і па розных прычынах. Найбольш распаўсюджана вараж(
ба на будучы шлюб. (Прыклады прыведзены намі ў раздзеле, пры(
свечаным каляндарным абрадам і святам).

Папулярнай з’яўляецца варажба па агні на свечках. Здаўна
лічыцца, што белая свечка адводзіць злыя сілы, ачышчае ад грахоў.
Варажба з белай свечкай дапаможа перамагчы ворагаў, адагнаць

1 Запісана ў г. п. Хоцімск Магілёўскай вобласці ад Піліпенка Л. Г., 1950 г. нар.
2 Запісана тамсама ад Піліпенка Л. Г., 1950 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Федчанка П. П., 1972 г. нар.
4 Запісана ў в. Забялышын  Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад

Качанковай Д. М. , 1906 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Качанковай Д. М. , 1906 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Качанковай Д. М. , 1906 г. нар.
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страх, нячыстых духаў, зняць сурокі. Лічыцца, што калі чалавек адчу-
вае ў сабе нейкія патаемныя сілы і магчымасці, то шматразовае
паўтарэнне рытуалу з белай свечкай дапаможа раскрыць гэтыя па-
тэнцыяльныя здольнасці, асабліва ўменне мець зносіны з душамі
памерлых, са звышнатуральнымі сіламі, з іншасветам.

Вось, напрыклад, які рытуал варажбы з белай свечкай быў
запісаны ад знахаркі-варажбіткі з вёскі Канаўка Хоцімскага раё-
на. Для выканання гэтага магічнага рытуалу трэба ўзяць белую
свечку (абавязкова трэба купіць яе ў царкве, але толькі не ў час,
калі ідзе служба), добра пачышчаны падсвечнік (лепш узяць новы),
алей (зроблены з сямян любой расліны) і паперу, на якой трэба
напісаць сваё жаданне, здзейсніць якое павінна дапамагчы ва-
ражба. Падсвечнік трэба паставіць на ліст паперы, трымаючы
свечку ў адной руцэ, другой, не спяшаючыся, уціраць у яе алей,
думаючы пра запаветныя мары. Потым трэба ўставіць свечку ў
падсвечнік, выцерці рукі аб ільняную анучку і запаліць свечку, сесці
побач і ўважліва глядзець на агонь. Неабходна ў гэты час сканцэн-
травацца і жадаць са ўсіх душэўных сіл, каб задуманае збылося.
Лічыцца, што ў гэты час энергія варажбіткі зліваецца з моцнай
энергіяй агню, усіх сіл прыроды і вышэйшых сіл і прабівае дарогу
да мары, якая цяпер павінна абавязкова здзейсніцца, калі ў час
рытуалу свечка сама раптам не згасне. Перад тым як скончыць
рытуал, трэба пастарацца ўявіць тое, што павінна збыцца, па-
вольна сказаць тыя словы, якія напісаны на паперы, потым трэба
гэту паперу спаліць на агні, попел здуць ў акно, потым задуць свеч-
ку і, завярнуўшы ў чысты (белы без вышыўкі) ручнік, схаваць яе да
наступнага разу. Каб гэты рытуал прынёс жаданыя вынікі, яго трэ-
ба паўтараць 3, а ў некаторых выпадках і 9 разоў. Неабходна па-
мятаць, што адну і тую ж свечку нельга выкарыстоўваць для роз-
най варажбы, бо гэта можа прынесці няшчасце. Свячу ў час ва-
ражбы можна запальваць толькі драўлянымі запалкамі. Калі
рытуал выконваецца першы, трэці і дзевяты раз (апошні), тады ён
павінен пачынацца з пэўнага заклінання, напрыклад: «Госпадзі,
прасці, спасі, сахрані і барані! Дазволь мне, рабе Божай (імя),
запаліць свет у цемры. Дух агню, пакажы мне свой лік, павярні да
мяне свой твар, памажы зрабіць, што хачу. Цьфу, цьфу, цьфу. Не
гневайся, адыйдзі. Амінь»1.

Адгадаць свой лёс, свайго будучага мужа дзяўчаты імкнуліся ў
розныя святы. Напрыклад, «На Пакровы дзеўкі чыталі розныя зага-
воры, стоячы на скрыжаванні дарог на ўскаленках, каб хутчэй выйсці
замуж. Напрыклад, трэба было тры разы сказаць: «Айцец Пакроў,
пакрый маю галаву платком!» (Гэта значыць, што да будучага Пакро-
ву дзяўчына абавязкова выйдзе замуж). Потым трэба было прыйсці
дамоў, з’есці блін з соллю і легчы спаць. У гэтую ноч павінен быў
прысніцца суджаны, які будзе даваць дзеўцы папіць вады ў сне»2.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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Рэцэпты хоцімскіх знахарак

У народзе існуюць павер’і, што травы «слухаюцца» не ўсіх лю-
дзей. Часцей за ўсе жанчыны маюць здольнасці лячыць травамі,
ведаюць іх «мову», «характар», уласцівасці. Жанчына – істота больш
блізкая да прыроды, найбольш арганічна звязаная з яе сіламі, з
таямніцай з’яўлення новага жыцця. Беларускія знахаркі лечаць лю-
дзей пры дапамозе лекавых раслін ад самых розных хвароб. Вось,
напрыклад, рэцэпты знахарак з Хоцімшчыны: зубны боль суцяша-
ецца адварам шалфею або настоем лісця маліны і мяты, сокам
рэдзькі з мёдам вылечваюць кашаль і г. д. Настой палыну з гарэл-
кай дапамагае вылечыцца ад малакроўя, худасочнасці. Сок све-
жай рабіны і адвар святаянніку добра лечыць гемарой; настой
з лісця крапівы на гарэлцы загойвае раны; канаплянае семя з ма-
лаком ратуе ад камянёў у нырках і печані; цыбуля, калі яе з’есці
перад сном, дае моцны здаровы сон; капусныя лісты, прыкладзе-
ныя да ілба і патыліцы, здымаюць галаўны боль; тым, у каго хварэе
сэрца, рэкамендуецца піць некалькі разоў на дзень чай з кветак
фіялкі. Пры дапамозе кары ясеню і соку чыстацелу зводзяць баро-
даўкі. Морква, рэпа, буракі, пятрушка, сельдзярэй дапамагаюць
пры лячэнні мужчынскай палавой слабасці; кара дуба, сок з лісточ-
каў крапівы ці каліны дапаможа пры жаночых захворваннях. Пры
захворваннях крыві выкарыстозваюць пятрушку, яблыкі карысны
пры падагры і склярозе сасудаў. Макавы настой часта дабаўляюць
у лекавы напой (чай з траў) ад кашлю1.

Здаўна людзі надавалі розным раслінам пэўныя сімвалічныя зна-
чэнні. Так, напрыклад, дуб з’яўляецца эмблемай сілы і магутнасці,
лілея – чысціні, гарчыца – усяведання, мак – ляноты, яблыня – спаку-
сы, барвінак – добрых успамінаў, фіялка – сціпласці, крапіва – слада-
страстнасці, пралеска – суцяшэння, ружа – кахання і г. д.

Лекавыя расліны трэба збіраць у пэўны час з уменнем і руплівас-
цю, так як іх уздзеянне і якасць залежаць менавіта ад правільнага
збору. Трэба збіраць толькі здаровыя расліны ў поўным саку і развіцці,
інакш з лекаў яны могуць пераўтварыцца ў атруту. Напрыклад, восен-
ню (верасень-кастрычнік) трэба збіраць кветкі: сухацвету, календулы,
піжмы; лісце: брусніц, расходніку; карэнне: шыпшыны, барбарысу,
алтэі, валер’яну, дзівасілу, крывасмоку, падалешніку; плады: бузіны,
глогу, журавін, рабіны, хмеля (шышкі) і інш2.

Каб так ці інакш уздзейнічаць на чалавека, прывесці яго ў патрэб-
ны стан ці выклікаць пэўныя пачуцці – зноў жа звярталіся да магіі
раслін. Людзі верылі і вераць зараз, што трыпутнік, як расліна Сонца,
абуджае любоўны жар і ўмацоўвае каханне. Яблык здаўна звязваецца
з момантам спакусы жанчынай мужчыны. Таму з раслін і пладоў
ў любоўных «прысушках» («любжах») найбольшая роля адводзіцца

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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трыпутніку і яблыку. Водары ружы, барвінка, гваздзікі ўздымаюць эра-
тычны настрой, а багун выклікае агіду.

У некаторых вёсках Хоцімшчыны маладым на вяселлі перад
шлюбнай ноччу даюць выпіць яблычны сок з мёдам, каб распаліць
эратычныя пачуцці, з гэтай жа нагоды п’юць настой з мяты. Для
прыгатавання любоўнага зелля часта ўжываецца кроп, кмен, кветкі
ліпы, пялёсткі фіялкі, ружы, шыпшыны, чабрэц, кветкі яблыні і самі
яблыкі і інш. Цікава, што вобразы кветак сустракаюцца ў тэкстах
«адсушак»: «Не гарэць ружы на марозе, не стаць хлопцу дзеўкаю, не
стаць мне з нялюбым на ручніку»1, «Спляту вянок не з руты, спляту з
лапуху, не быць са мной разам етаму жаніху»2.

У тэкстах замоў знахары часта адпраўлялі хваробу альбо боль у
сухія (значыць, мёртвыя) дрэвы, напрыклад, «Галовачка-галава, чаго
ж ты балела? Забяру боль, занясу на сухую ветку. Хай з сухога дуба
ветка адваліцца, ад галовачкі рабы Божай (імя, каго лечаць) боль
адвяжацца»3. Дрэва, наогул, адзін з асноўных элементаў традыцый-
най карціны свету, які мадэлюе сусвет, аб’ядноўвае тры яго асноў-
ныя зоны: неба, зямлю і падзем’е. Міфапаэтычная праекцыя Сусве-
ту – гэта Сусветнае Дрэва, якое знаходзіцца ў цэнтры свету. У сла-
вянскіх абрадах дрэва – гэта галоўны атрыбут важнейшых рытуалаў,
якія суправаджаюць найбольш значныя этапы каляндарнага году,
жыццёвага цыклу і гаспадарчай дзейнасці. Гэта вяселле, нараджэн-
не дзіцяці, пахаванне, праводзіны ў рэкруты, пабудова новай хаты і
інш. Абрадавыя дрэвы ў гэты час надаюць рытуалам значэнне пад-
зеі, якая адбываецца як бы ў цэнтры свету, каля Сусветнага Дрэва
(«вясельнае дрэўца»; дрэвы, якія саджаюць у гонар нараджэння дзя-
цей; дрэвы на магілах закаханых, «развітальнае дрэва» і г. д.). Пра
сакральную ролю дрэва сведчыць і практыка ўзводзіць цэрквы там,
дзе стаялі дрэвы, якія ўшаноўваліся мясцовымі жыхарамі, ці, наад-
варот, адзначаюць дрэвам тое месца, дзе раней знаходзіўся храм.
Спрадвеку дрэвам прыпісвалася чароўная сіла. Лічылася, што ў іх
жывуць духі-ахоўнікі.

Галіна з дрэва, якое расло на магіле бацькоў, прыносілася ў хату
нявесты-сіраты. Гэта галіна павінна была абараняць нявесту ад злых
сіл. Па рускім уяўленні, усе прадметы, зробленыя з дрэва, захоўва-
юць сілу, нават дошкі плота. Існуе павер’е, што трэба «падпіраць»
плот у час першага грому, каб не балела спіна. Драўніна пладовых
дрэў выкарыстоўвалася дзеля вырабу абярэгаў і талісманаў. Напрык-
лад, лічылася, што талісман, зроблены з вішні, дае чалавеку «людс-
кую любоў», добрыя адносіны з суседзямі, аднавяскоўцамі, з акаляю-
чым асяроддзем. Сліва, па павер’ях, адводзіць ад чалавека ворагаў
і «ліхіх людзей». Адны дрэвы могуць падпітваць нас сваёй энергіяй,
а другія – суцішыць боль, зняць стрэс, панізіць ціск і г. д. Бяроза, дуб,
сасна, кедр, яблыня – гэта дрэвы, якія аддаюць энергію. Вольха,

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Касьяна-
вай А. І. , 1918 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
3 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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асіна, таполя, чаромха, ясень, вяз, наадварот, адсмоктваюць энер-
гію, таму іх часта выкарыстоўваюць для зняцця болю бязлекавым ме-
тадам.

А вось яшчэ адзін рэцэпт хоцімскіх знахарак «ад высокага ціску»:
«Пры высокім крывяным ціску трэба падкласці пад патыліцу асінавы
пацурбалак (невялікі кавалак дрэва), праз хвілін 20 ціск пачне зніжац-
ца (асіна павінна быць не сухая, а сырая). Дрэва, ад якога будзе адпі-
лаваны кавалак, павінна быць здаровым і расці ў сярэдзіне лесу»1.

Адным з галоўных сродкаў народнай медыцыны з’яўляецца мёд.
Бортніцтва на Беларусі мае глыбокія карані. Мёд лечыць ад вялікай
колькасці хвароб. Старажытныя і сучасныя знахары добра ведаюць,
што натуральны мёд – цудоўны прыродны імунастымулятар. Хоцім-
скія бабулі-знахаркі заўсёды раяць ужываць маленькую лыжачку мёду
раніцай нашча і яшчэ адну, разведзеную ў цёпленькай вадзічцы пе-
рад сном, «каб жыць доўга і не хварэць»2. Наогул, многія сакрэты
народнага знахарства выкарыстоўвае сучасная медыцына.

1 Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Сіда-
рэнка А. А., 1915 г. нар.

2 Запісана тамсама ад Касьянавай А. І. , 1918 г. нар.
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ЛЕГЕНДЫ І ПАДАННІ,
ЗВЯЗАНЫЯ З РОДНЫМІ МЯСЦІНАМІ
(З ГІСТОРЫІ ВЁСАК ХОЦІМШЧЫНЫ)

Вёска Кляноўка1

Вёска Кляноўка ўтварылася вельмі даўно, яшчэ пры панскім
прыгоне. На гэтым месцы, дзе зараз наша вёска, калісьці быў вельмі
вялікі лес. Тут яшчэ ніхто не жыў і нічога, акрамя лесу ды балоцістага
месца, не было. А за гэтым лесам, за кіламетраў 8-12, ёсць вёска
Буда. У ёй жыў пан. На гэтага пана і працавалі сяляне. На іх наклад-
валіся вялікія аброкі (падаткі).

Ну, і адзін селянін адмовіўся плаціць гэты аброк, і тады пан праг-
наў яго, сказаўшы: «Ідзі, куды хочаш, а на маёй зямлі жыцця табе не
будзе». Гэты чалавек запрог двух быкоў і паехаў шукаць сабе месца.
Доўга ён блукаў, каб знайсці сабе мясціну. І вось прыехаў у лес. Знай-
шоў нізіну, балоцістае месца ў алешніку, і зрабіў сабе зямлянку, каб
яна была не відна. З сям’і ў яго была жонка, два сыны і дачка.

З гаспадаркі – два быкі, карова і сабака. Вось так яны пачалі
працаваць. Узаралі зямлю, зясеялі канаплю. Выкапалі сажалку, дзе
мачылі пяньку. І па цяперашні час гэта мясціна называецца «Альхо-
вае балота» – пенькамочка.

Доўга, гады тры ці болей, яны тут жылі. Сталі даведвацца пра
гэта і другія сяляне. Сталі прыязджаць, абжываць гэту багатую мяс-
ціну. Ну, вядома, у балоце якое жыццё? І пачалі людзі высякаць кля-
новы гай – узвышанае месца, і будаваць сабе жыллё. Так утварыла-
ся вёска Кляноўка.

У час Вялікай Айчыннай вайны вёска была спалена фашыстамі,
многа людзей было расстраляна. А калі закончылася вайна, людзі
зноў пачалі адбудоўваць вёску і разбуранае вайной.

Вёска Кляноўка славіцца бондарамі, калеснікамі, што рабілі
вельмі добрыя бочкі, дзежкі, колы. Добра было развіта ткацкае ра-
мяство, вышыўка.

У пасляваенныя гады вёска жыла весела. Было многа двароў і
людзей. Нездарма ў народзе гаварылі: «у Кляноўцы – 99 дзевак». Людзі
жылі ў радасці і весялосці. А якія песні пелі: і жарты, і прыпеўкі. Пер-
шымі завадзіламі былі Фабрысенка Марына і Саўчанка Ефрасіння.

Вёска Юзяфоўка2

Калісьці даўно, калі яшчэ не было нічога на месцы вёскі, тут
пасяліўся адзін чалавек. Ён першы тут пабудаваў сабе хату, а потым

1 Запісана  ад жыхара в. Кляноўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
Манушэнка Ф. Р., 1920 г. н.

2 Запісана Макаранка Т. Е. ад Ігнаценка Д. Р., 1904 г. нар.
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ужо людзі сталі таксама тут пасяляцца. І ад таго, што першага пася7
ленца звалі Юзеф, вёска і атрымала назву Юзяфоўка.

Прыкладна ў двух кіламетрах ад вёскі працякае рэчка Бесядзь.
Жыхароў было шмат, на вельмі малай адлегласці стаялі двор ад два7
ра. У адной хаце знаходзілася па пяць7дзесяць чалавек. Усе праца7
валі. Аралі на конях. Жанчыны займаліся ткацтвам: снавалі кросны,
вышывалі, шылі з палатна (сукна). Мужчыны рабілі калёсы, сані,
плялі лапці, працавалі ў кузні.

Вечарам дзяўчаты збіраліся ў якой7небудзь хаце і там ткалі, да
іх прыходзілі хлопцы – і пачыналіся «вячоркі»: спявалі, плясалі, рас7
казвалі цікавыя выпадкі і г. д., ігралі на гармоніку.

Прыкладна ў двух з палавінай кіламетрах ад вёскі, у лесе, зна7
ходзіцца Святое возера. Старыя людзі казалі, што там раней была
вёска. Існуе такая легенда: аднаго разу Бог спусціўся на зямлю і ў
абліччы жабрака праходзіў праз тую вёску, а ўжо вечарэла. Ён пады7
ходзіў ад аднаго двара да другога і прасіўся на начлег, але яму ў
гэтым усе адмаўлялі. І толькі адзін чалавек пусціў яго. Раніцай, калі
ўжо Бог сабраўся ісці далей, ён сказаў гаспадару, каб той пайшоў з
ім. І толькі яны адышлі ад вёскі, Бог сказаў, каб чалавек паглядзеў
назад. Калі чалавек азірнуўся, ён ўбачыў, што вёскі не стала, а на яе
месцы – возера.

Старажылы казалі, што калі вёска правалілася, то было чутна,
як плакалі дзеці і жанчыны, крычалі мужыкі, мыкалі каровы. Вось
пагэтаму возера і названа так – Святое.

Ёсць у нас мясціны, якія называюцца ў народзе па7свойму: Кель7
ма, Белая гара, Курыны пераход. Кацін вір назван так таму, што там
затанула Каця з двухгадовым дзіцём.

Самай старэйшай са старажылаў у вёсцы засталася Рабцава
Домна Раманаўна. Яна любіць вязаць, прасці. У яе шмат ручнікоў,
шаляў, абрусаў, якія яна сама ткала, вышывала.

Вёска Трасціно1

Гісторыя вёскі Трасціно пачынаецца яшчэ са старажытнасці.
Згодна матэрыялам раскопак курганоў, што на правым беразе Бе7
сядзі, каля вёскі, якія вяліся ў 191071911 гадах, малюнкі і апісанне
знойдзеных прадметаў і рэчаў у курганах – помнікі сівой старажыт7
насці. Яны сцвярджаюць, што тут жылі славяне ў X7XІV стст. Да гэта7
га часу захавалася ў народзе назва месца, дзе раней жылі нашы
продкі – Мясцішча.

А вось што можна прачытаць у матэрыяле, які быў напісаны ў
1911 годзе сапраўдным членам імператарскага таварыства гісто7
рыі і старажытнасцей М. Шкадышэкам пад загалоўкам «Славянскія
могілкі ў Магілёўскай губерні»:

«У вёсцы Трасціно на плошчы каля дзвюх дзесяцін, у сасновым
лесе, на беразе ракі Трасцінкі знаходзяцца могілкі – група курганоў

1 Запісана  Клецавай Л. А. ад мясцовага краязнаўцы  Ласоўскага М. А.,
1926 г. нар.
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лікам каля 100. У чэрвені 1910 года мясцовымі дапытлівымі жыха-
рамі, на жаль, зусім незнаёмымі з правіламі навуковай раскопкі
курганаў, былі ўскрыты каля 20 курганаў, прычым, як нам удалося
выявіць, раскопкі праводзіліся з усходу на захад траншэямі, шы-
рыня ад 3-х да 5-ці метраў, і ў глыбіню – не глыбей паверхні маце-
рыковай зямлі. Амаль ва ўсіх курганах знойдзены касцякі, якія ля-
жалі з выцягнутымі ўздоўж тулава рукамі.

Два касцякі, з дваццаці курганаў, знойдзены былі ў сядзячым ста-
не. З прадметаў, што захаваліся ад раскопак, нам зусім выпадкова
дасталіся: тры гаршкі гліняныя з кляймом на дне, адзін пярсцёнак брон-
завы, 6 бронзавых кольцаў, 3 бразготкі, 2 бронзавыя бранзалеты,
1 бронзавая пласцінка, 1 жалезны нож і жалезнае паўкальцо. Гаршкі
стаялі або паміж ступнямі ног, або збоку ў нагах у касцякоў, а ўпрыгож-
ванні і іншыя прадметы знаходзіліся на вышыні рук або каля галавы».

Вось усё, што нам паведаміў П. Н. Ільінскі, які прымаў актыўны
ўдзел у раскопках і прад’явіў знойдзеныя прадметы ў наша распа-
раджэнне: «Мы аддаем іх у дар музею, дзе адддзел славянскіх ста-
ражытнасцей невялікі».

Далей ідзе падрабязнае апісанне прадметаў і выказваецца мер-
каванне, што яны належаць да культуры крывічоў, радзімічаў і драга-
вічоў. У канцы пратакола вывады: «Маючы на ўвазе ўсё гэта, адзна-
чаем, што вельмі мала даных для дакладнага вызначэння гэтых па-
хаванняў, але можам сказаць, што яны належаць славянам і, па ўсёй
імавернасці, племю крывічоў, прычым павінны быць аднесены да XІ-
XІV стст. Мяркуючы па гэтых знаходках, шматлікіх курганах, думаец-
ца, што яны ўяўляюць для археалогіі немалую цікавасць».

А назву вёска атрымала ад рэчкі Трасцінка, правым прытоку
Бесядзі. На берагах Трасцінкі рос трыснёг, з якога у той час майстры
вёскі рабілі трысцё ў берды кроснаў, калі пража шарсцяная і льня-
ная знайшла шырокае прымяненне.

Са з’яўленнем больш дасканалых інструментаў трысцё з трыс-
нягу замянілі трысцём з дрэва клёна.

Згодна дакументам, першае ўпамінанне вёскі Трасціно датава-
на 1662 годам. На першай карце Клімавіцкага павета за 1777 год ужо
была нанесена вёска Трасціно. Карту 1784 года дапаўняе эканаміч-
нае апісанне вёскі: «Сяло Трасціно агульнага валодання Антона Ста-
ніслава – сына Ланы і жонкі яго Хрысціны Ігнацьевай, дачкі Іосіфа
Станіславава, і дзяцей яго: Ягнація, Яфіма, Езафата, Іосіфа. Іосіфа-
вых налічвае 30 двароў, 232 жыхары (з іх 126 мужчын і 106 жанчын),
1623 дзесяціны зямлі».

Сяляне марылі аб волі, таму што не пад сілу было жыць у пры-
гонным ярме. Паўставалі супраць польскіх паноў, супраць расійскіх
памешчыкаў. Жыхароў вёскі можна было сустрэць сярод воінаў у
палку Залатарэнкі, што змагаўся пад сцягамі Багдана Хмяльніцка-
га, і сярод паплечнікаў Вашчылы. Сярод інтэлігенцыі таксама былі
выхадцы з вёскі. Гэта выдатны прафесар Касценіч Ерафей Васіль-
евіч. Бацька яго быў кухарам у трасцінскага памешчыка. «Кухарскі
сын», як яго звалі пагардліва, самому Дзмітрыю Васільевічу Мен-
дзялееву захаваў зрок: лячыў яго.
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1 мая 1919 года была арганізавана гаспадарка «Разальмова»,
куды і ўвайшла вёска Трасціно. У гаспадарцы былі 4 кані, 6 кароў,
10 свіней, 25 гектараў саду. У 1929 годзе Трасціно ўвайшло ў склад
калгаса «Новы шлях», а ў 1959 годзе – саўгаса «Хоцімскі». У красаві#
ку 1965 года саўгас быў раздзелены на два асобныя саўгасы «Забя#
лышына» і «Трасціно». Вёска Трасціно стала цэнтрам саўгаса.

У снежні 1921 года ў вёсцы Трасціно была адкрыта першая
бібліятэка – чытальня. Заснавалі бібліятэку пры народным доме
мясцовыя камсамольцы. Першым бібліятэкарам быў Іван Дзёмкін.
Працаваў ён у той час малатабойцам у кузні. Спачатку кнігі раз#
мяшчаліся ў адной шафе. Потым іх прыбавілася. Напярэдадні Вя#
лікай Айчыннай вайны бібліятэка дзейнічала пры хаце#чытальні.
Пасля вызвалення вёскі ад нямецкіх захопнікаў давялося аднаў#
ляць увесь кніжны фонд. А ў жніўні 1949 года на базе бібліятэкі
хаты#чытальні адкрылася сельская бібліятэка. Цяпер вёска на#
лічвае 5 вуліц. Ёсць сярэдняя школа, дзіцячы садок, тры магазі#
ны, сельскі Дом культуры, бібліятэка, сельскі Савет, аддзяленне
сувязі і інш.

Вёска Маркаўка1

Вёска Маркаўка існуе ўжо больш за 550 год. У XІІ ст. землі, на
якіх яна размешчана, уваходзілі ў склад Смаленскага княства. У га#
зеце «Русская правда» значыцца, што тут існавалі «дварышчы», якія
складаліся з 3#5 дамоў. Затым тэрыторыя цяперашняга Хоцімскага
раёна была захоплена Вялікім княствам Літоўскім і ўвайшла ў склад
Мсціслаўскага княства.

Ліфляндскі шляхціч Марк Астрэйка ў 1447 годзе атрымаў ад
князя дворышча на ручаі Смародзінцы, што ўпадае ў Бесядзь. Яно
стала яго ўласнасцю, а сяляне – прыгоннымі. Паступова людзі сталі
называць гэта месца вёскай Маркаўкай.

У 1772 годзе ўсходняя частка Беларусі ўз’ядналася з Расіяй,
500#гадовае літоўска#польскае панаванне скончылася. Была ство#
рана Магілёўская губернія. З гэтага часу Маркаўка стала Хоцімскай
воласці, Клімавіцкага павета, Мсціслаўскай правінцыі, Магілёўскай
губерніі.

У 1773 годзе пачалося будаўніцтва бальшака, які злучыў павя#
товы г. Клімавічы з рускім Мглінам, бальшак прайшоў праз Маркаўку.
У гэтым жа годзе дзве навуковыя экспедыцыі наведалі Клімавіцкі
павет, а ў 1777 годзе Грыневіч, начальнік адной з экспедыцый, выдаў
першую карту Клімавіцкага павета, дзе ўпершыню нанесена вёска
Маркаўка.

Эканаміст з Пецярбурга Чарапанаў у 1796 годзе напісаў экана#
мічныя развагі па вёсцы, з якіх мы даведаліся, што яна належыла
памешчыкам Ігнату Лаппо, маёру Вікенцію Лаппо і ліфляндскаму
стаўленніку Станіславу Мартынавічу Астрэйку. Усяго тут было
15 двароў і 105 жыхароў. Зямельны фонд складаў 335 дзесяцін ворнай

1 Запісана  Белікавай І. А. ад Даўгалёва В. А., 1932 г. нар.
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зямлі, 150 дзесяцін лесу, шмат лугоў і іншых угоддзяў. Сяляне ў той
час аралі зямлю, займаліся рукадзеллем, пралі лён, воўну, пасконь,
ткалі халсты і сукно, лавілі рыбу.

У 1861 годзе быў адменены прыгон. З 2 студзеня 1864 г. мар7
каўцы былі пераведзены на выкупныя плацяжы. Выкупныя акты пад7
пісаў селянін Пётр Макарэвіч, бо ў вёсцы быў пісьменны толькі ён
ды Рыгор Шаўцоў. Незалежныя ад памешчыкаў сем’і раслі, надзелы
драбіліся. Жыхары падзяліліся на кулакоў і беднякоў. Да 1890 года
ў вёсцы былі 3 кулацкія, 15 серадняцкіх і 22 бядняцкія двары.

У 707х гадах XІX ст. у вёсцы пасяліліся арандатары – яўрэі Бу7
дзянскія. Яны адкрылі гандаль гарэлкай і віном. А хутка купілі аран7
даваны частак і сталі ўласнікамі. Пабудавалі млын. Самі яны не пра7
цавалі, а наймалі парабкаў. Хутар Будзянскіх, што быў на ўскраіне
вёскі, сяляне назвалі Галееўкай за тое, што прыносіў людзям галечу.

На пачатку XX ст. у вёсцы распаўсюджвалася адыходніцтва.
Моладзь рушыла на шахты ў Данбас. А на вясну і восень вярталіся.

Вясной 1913 года Петушкоў І. А. задумаў выдзеліць хутар і забраць
лепшыя землі. Але маркаўцы ўзнялі бунт, які стаў вядомы на ўсю Расію.
Нават чарнасоценная газета «Русское знамя» напісала аб ім. Удзельні7
каў бунту пасадзілі ў турму. Але пад уплывам нарастаючай рэвалюцый7
най хвалі, ужо ў 1913 годзе, маркаўцы былі вызвалены з турмы.

З 17 ліпеня 1924 года маркаўка ўваходзіць у склад Трасцінскага
Савета, Хоцімскага раёна, Клімавіцкай акругі.

Вялікая Айчынная вайна прынесла шмат гора маркаўцам. 22 ча7
лавекі загінулі, чатыры вярнуліся інвалідамі. З падарваным здароўем
вярнуўся з фашысцкай няволі вязень лагера Дахау Хомчанка Раман.
Вялікая шкода была нанесена сельскай гаспадарцы. Не было буйной
рагатай жывёлы, свіней, коней. З усіх грамадскіх пабудоў засталіся
свінарнік і два гумны. Але самаадданая праца маркаўцаў дазволіла
вёсцы выжыць. З Маркаўкі выйшлі 15 настаўнікаў, 7 афіцэраў Савец7
кай Арміі, адзін адмірал, 3 інжынеры, 4 тэхнічныя спецыялісты, 3 культ7
работнікі, 2 медыкі, шмат шафёраў, трактарыстаў.

Вёска Канаўка1

Раней вёска Канаўка называлася Грыбанаўка. Даўным7даўно
на гэтым месцы на беразе Каменца пасяліўся дзед Грыбан са сваімі
сынамі. Адсюль і пайшла назва вёскі. А яшчэ ў ельніку, што каля
вёскі, заўсёды было шмат грыбоў, асабліва баравікоў.

Незадоўга да Кастрычніцкай рэвалюцыі вёску сталі называць
Канаўка. Чаму? Невядома. Можа таму, што яна знаходзіцца ў нізіне.
Людзі тут жылі заўсёды добрыя, працавітыя, дапамагалі адзін адна7
му. Аралі, сеялі, працавалі, расцілі дзяцей.

Ваявалі канаўцы на вайне. Шмат удоў засталося ў вёсцы. Пас7
ля вайны бабы работалі і за сябе, і за мужыкоў.

Многа харошых людзей выйшла з нашай вёскі, мы можам імі
ганарыцца, напрыклад, Іван Васільевіч Сідарэнкаў, вучоны7біяхімік,

1 Запісана ад жыхара в. Канаўка Сідарэнка М. А., 1911 г. нар.
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доктар біялагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РСФСР
і другія людзі.

Вёска Баханская Канава1

Наша вёска – Баханская Канава.
Некалі, у даўнія часы, два браты з вёскі Баханы купілі тут зям#

лю, займелі гаспадарку. З таго часу сюды пачалі пасяляцца іншыя
жыхары. А вёска гэтая нічым не знакамітая, якіх#небудзь значных
падзей тут не было. Славутых дзеячаў з яе не выйшла, але гэта куток
радзімы, дзе звіняць між траў зязюльчыныя слёзкі, дзе бацькоўская
крыніца, дзе бярозкі.

Усе канаўцы#мужчыны ўмелі цяслярыць, сталярыць. Кожны мог
збіць стол, зладзіць лаўку, наогул зрабіць самую простую мэблю.
Галоўнай пабудовай была хата. Даваеннае жыццё вёскі было вельмі
вясёлым. Тут было ў той час шмат дзяўчат.

Хлопцы жаніліся найчасцей, адбыўшы вайсковую службу. Хлопец
ці дзяўчына выбіралі сабе пару пераважна па асабістых сімпатыях.

Перад вайной у восень 1940 года на вайсковую службу вёска
адпраўляла адразу восем хлопцаў. На трох конях іх везлі ў Камуна#
ры. Усе яны ваявалі, і ніхто не вярнуўся назад. У Вялікую Айчынную
вайну в. Канава была спалена. Засталося толькі шэсць хат, якія зна#
ходзіліся на краі вёскі. Новыя хаты пачалі будаваць пасля вайны.

Вёска Елавец2

Вёска Елавец амаль нічым не адрозніваецца ад іншых вёсак.
Усё тут проста і, на першы погляд, звычайна. Абапал асфальтаванай
стужкі дарогі раскінуліся нямудрыя сялянскія сядзібы. Усё часцей і
часцей побач са старымі, непрыбранымі пабудовамі ззяюць новыя
шыферныя дахі, сцены з белай цэглы.

Па лузе прыгожа цячэ рачулка Альшоўка. Непадалёк за вёскай і
лясок, а ў ім грыбы і ягады. А паветра якое! Дыхаеш і не надыхаеш#
ся, як у хваёвым лесе… Нездарма ж і вёска наша Елаўцом называец#
ца. Кажуць старажылы, што раней тут было вельмі шмат хваёвых
дрэў. Дрэвы гэтыя ссеклі, зямлю апрацавалі, і пачалі засяляцца
людзі. Спачатку вёска была раздзелена на хутары, але прайшоў не#
каторы час, і замест хутароў адзін за другім пачалі будавацца дамы.
Дамы ў большасці будавалі яловыя.

Да вайны ў вёсцы налічвалася больш за трыста двароў. У час
вайны частка вёскі была спалена, таксама згарэлі кузня, свірны,
клуб… Разбураную гаспадарку прыходзілася аднаўляць занава.

Зараз у вёсцы жывуць і працуюць людзі, якія пусцілі тут карані.
Ад дзядоў да бацькоў і сыноў ідуць працоўныя дынастыі. Не перавя#
ліся ў Елаўцы і майстры, чыя дапамога патрэбна шмат якім людзям.
Адным з такіх людзей з’яўляецца Дукачоў Іван Канстанцінавіч. Ён
робіць бочкі, кладзе печы, рубіць лазні і многае іншае.

1 Запісана Лутчанковай А. Ф. ад Барыбкінай М. Х., 1922 г. нар.
2 Запісана Сяргеенка Т. П. ад Талпыгінай А. Г.
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Ганарацца жыхары Елаўца сваім знакамітым земляком, вядо#
мым паэтам Пятром Фёдаравічам Прыходзькам. Роднай вёсцы ён
прысвяціў шмат сваіх вершаў. Тут ён нарадзіўся, хадзіў у школу. Не
парывае і цяпер сувязі з землякамі. Многа вершаў аб роднай вёсцы
і мясцовых краявідах напісаў уражэнец вёскі Елавец Іван Конанавіч
Раманенка.

Вёска Батаева1

Архіўныя звесткі сведчаць, што назва вёскі Батаева паходзіць
ад уласнага імя Батай Батаеў.

Раней вёска Батаева належыла да Бялынкавіцкай воласці Кліма#
віцкага павета. З найстаражытнейшых часоў людзі пасяляюцца ля
вады – уздоўж рэк і рачулак, на берагах азёр. Зразумела іх імкненне
да вады. Стыхійна склалася і стала прывычнай планіроўка бела#
рускіх вёсак: хаты звычайна ставіліся ўздоўж берага ракі, ствараю#
чы вуліцу. Насупраць хат – агароды, ніжэй іх ды бліжэй да вады раз#
мяшчалася сядзіба. Далей ад хат, з улікам пажарнай бяспекі, буда#
валіся гумны. За імі, у канцы сядзіб паралельна вуліцы,
пракладваліся «перакавыя»дарогі.

У 1799#1900 гг. ля вёскі Батаева Клімавіцкага павета (зараз вёс#
ка ў Хоцімскім раёне) дзейнічала Батаеўская мануфактура. Выраб#
ляла аконнае шкло і посуд.

Як і ў другіх беларускіх вёсках, жанчыны займаліся ткацтвам,
вышываннем, шылі з палатна сукенкі. Зараз толькі ў жанчын старэй#
шага пакалення можна ўбачыць вышытыя рознакаляровыя ручнікі,
абрусы, навалачкі, прасціны. Мужчыны рабілі бочкі, калёсы, сані,
плялі кашы. У вёсцы была свая кузня.

Шмат хвалюючага прыходзілася чуць аб гераічных справах парты#
занскага атрада, якім камандаваў Дз. М. Мядзведзеў. Ва ўяўленні
паўстаюць мужныя вобразы народных мсціўцаў тых трывожных ваен#
ных гадоў. Шмат часу прайшло з той пары, калі 23 жніўня 1941 года, у
пачатку Вялікай Айчыннай вайны, дэсант партызанскага атрада коль#
касцю ў 32 чалавекі пачаў шлях на захад, каб перайсці лінію фронта і
апынуцца ў тыле ворага. Камандзірам атрада быў Дз. М. Мядзведзеў.
Больш чатырох месяцаў працягваўся рэйд мядзведзеўцаў па варо#
жых тылах. Атрад правёў шмат паспяховых аперацый.

Праз сваю рацыю атрад звязваў мясцовыя атрады з Вялікай
зямлёй, інструктаваў, усяляў у людзей веру ў перамогу. Менавіта ў
тыя дні закладваўся на Браншчыне партызанскі край, і атрад унёс
вялікі ўклад у гэтую ўсенародную справу. Гітлераўцы хутка зразу#
мелі, якую небяспеку ўяўляюць для іх партызаны. У атрад засыла#
юцца правакатары, атрад высочваюць, праследуюць. Двойчы ў баях
з карнікамі паранены сам Мядзведзеў. Гіне ў цяжкім няроўным баі з
карнікамі каля вёскі Батаева начальнік штаба Дз. Дз. Старавераў.
Вось сюды, да гэтай бярозкі, ля якой прытулілася блакітная агаро#
джа, што акаймляе белакаменны помнік, і прынеслі цела мужнага

1 Запісана  Кадаценка Г. К. ад Крывіцкага В. М., 1954 г. нар.
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партызана. Быццам расказваючы аб гэтых суровых днях, шапацела
ўверсе лісце старой бярозы. Як ніколі раней, акрэсліліся думкі аб
сэнсе жыцця, аб сённяшняй прыгажосці рання, аб нашым шчаслі#
вым сонечным лёсе, за які аддалі жыццё мільёны савецкіх воінаў, у
тым ліку і Старавераў.

У кнізе Дз. М. Мядзведзева «Моцныя духам» камандзір атрада
піша: «А за Стараверава і мы моцна адпомсцілі фашыстам у вёсцы
Батаева. Там разграмілі буйны варожы атрад».

Наведваем магілу партызана П. У. Басава, які пахаваны на Ба#
таеўскіх могілках. «Трапіўшы ў засаду каля вёскі Батаева (у ліпені
1943 г.), партызан аднаго з атрадаў, што дзейнічаў на Хоцімшчыне,
адстрэльваўся колькі мог. Але сілы былі няроўныя. Каб не трапіць у
палон, узарваў сябе гранатай. Ноччу мы пахавалі яго на могілках», –
расказваюць жыхары вёскі.

Адгрымелі залпы перамогі, закаласіліся золатам палі, зашу#
мелі зялёныя дубровы, пад мірным сонцам расквітнелі пышныя сады.
То там, то тут чуюцца звонкія галасы шчаслівых хлопчыкаў і дзяўчы#
нак, якія ніколі не бачылі жахаў вайны. Радуюцца аднаўленню і сівыя
ветэраны. Гэта дзякуючы ім сёння кіпіць мірнае жыццё.

Вёска Васілёўка1

На тэрыторыі сучаснай вёскі Васілёўка раней быў лес. У гэтую
мясцовасць прыехаў чалавек з Іўкава – Васіль. Ён аблюбаваў месца
на ўзгорку і пабудаваў там сабе хату. Затым ён прывёз сюды жонку і
трох сыноў – Паўла, Сямёна і Ахрэма.

Васіль ажаніў старэйшага сына Сямёна, аддзяліў яго. І непада#
лёк утварылася вёска Сямёнаўка (пры уездзе ў Васілёўку з правага
боку ад дарогі знаходзіцца курган, дзе быў могільнік Сямёнаўкі).

Затым Васіль ажаніў свайго другога сына Ахрэма. І непадалёк
утварылася другая вёска – Ахрэмаўка.

Малодшага сына Паўла Васіль пакінуў пры сабе. Вуліца, якая
зараз цягнецца ад крамы да фермы, у гонар Паўла называецца Паў#
лаўкай. Потым сюды прыехала сям’я Жураўковых, і паступова сюды
пачалі перасяляцца людзі. А вёска атрымала назву Васілёўка ў го#
нар яе першага пасяленца. Жыхары вёскі высякалі лес, распрацоў#
валі зямлю, развіваўся промысел.

Вёска Бярозкі2

Цікавая гісторыя вёскі з такой назвай у нашым раёне. Шмат
стагоддзяў прайшло з таго часу, як была заснавана гэта вёска.

А некалі на яе месцы зелянеў толькі густы бярозавы гай, праз
які струменілася чысцюткая рэчка Яленка. На беразе гэтай рэчкі і
пасяліліся першыя жыхары будучай вёскі. Гэта былі беглыя з#пад
Магілёва, якія ўцякалі ад паноў і вырашылі жыць вольна ў лясным
гушчары, які на сотні кіламетраў цягнуўся на ўсе бакі. Лясы ў нашым

1 Запісана Макаранка А. В. ад Канаплёвай А. Д., 1918 г. нар.
2 Запісана Новікавай Н. А. ад Самсоненка С. Ц., 1930 г. нар.
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краі былі тады багатымі на дзічыну, у іх вадзіліся і пчолы, а ў рэчках
было багата рыбы, асабліва ў Бесядзі і Іпуці.

Пад бярозамі на беразе ракі Яленкі будавалі тут першапра#
ходцы свае курныя хаты. Таму вёска першапачаткова і называлася
Падбярозкі. З цягам часу прыстаўка «пад» выпала з напісання і
стала вёска звацца па#сучаснаму – Бярозкі.

Хоцімшчына ў далёкія часы была вольным краем. Але час ішоў,
рос Хоцімск, сюды прыйшлі літоўскія шляхцічы. З Касцюковіч праз
Бярозкі на Хоцімск была пракладзена дарога. Сюды ехалі па ёй
купцы з Чарнігава і Кіева, а за Хоцімскам была ўжо Расія, або
Маскоўе. Сяляне любілі сваю дарогу, утрымлівалі яе ў добрым
стане.

Пасля аб’яднання з Расіяй у 1772 годзе сяляне па загаду імпе#
ратрыцы Кацярыны ІІ абсадзілі свой «бальшак» – дарогу бярозамі.
Прыгожыя белыя бярозы, пасаджаныя ў гонар рускіх братоў, яшчэ і
сёння дзе#нідзе захаваліся на старым бальшаку, напамінаючы нам
пра вечнае братэрства з рускім народам.

Жыхары Бярозак былі храбрымі і моцнымі людзьмі. Аб гэтым за#
хавалася шмат легенд. Многія бярозкаўцы служылі ў арміі Пятра І.

Шмат стагоддзяў на Хоцімшчыне не было школ. І толькі ў 1867
годзе было адкрыта першае народнае вучылішча ў вёсцы Бярозкі.

А ў 1871 годзе народныя вучылішчы пачалі працаваць у Хоцім#
ску і Забялышыне. Затым былі адкрыты народныя вучылішчы ў Ба#
ханах, Бесавіцкай (Бяседавічы), Ліпаўцы, Трасціно і ў іншых вёсках.

Вёска Шаладонаўка1

Вёска Шаладонаўка ўтварылася 200 гадоў таму назад. Раней
на гэтым месцы былі балоты, лясы. Спачатку ў вёсцы пражывалі
толькі чатыры чалавекі. Гэта былі людзі, якія шукалі паратунак ад
царскага прыгнёту.

А мае такую назву яна таму, што калісьці тут працякала малень#
кая рачулка Донаўка. Ад гэтага слова ўтварылася назва вёскі.

Звычаі і традыцыі ў вёсцы пераходзяць з пакалення ў пакален#
не. Найбольш вядомыя традыцыі і звычаі – гэта свята «Гуканне вяс#
ны», вяселле, хрышчэнне.

Зараз тут амаль няма майстроў, але раней былі майстры, якія
займаліся пляценнем кошыкаў і бондарствам. Кожная хата была
пакрыта саломай, але гэта былі не хаты, а хацінкі. Найбольш рас#
паўсюджаным у вёсцы было ткацтва. У асноўным гэтай работай зай#
маліся жанчыны. У вёсцы потым з’явілася кузня.

Вёска Клін2

Невялікая зараз вёсачка Клін утварылася вельмі даўно. На жаль,
няма такіх крыніц, па якіх можна спаслацца на дакладную дату.

1 Запісана Цішчанка Л. А. ад Максіменка А. К., 1914 г. нар., Сафонавай С. З.,
1932 г. нар., Семачкіна І. М., 1936 г. нар.

2 Запісана Макаранкам С. І. ад Дземянкова П. Я., 1936 г. н.
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На думку старажылаў вёскі, заснавалася вёска на кліну рабо#
чай зямлі, прыкладна ў 1 гектар паміж вялікіх лясоў і балот. Тут і
пасяліліся першыя жыхары в. Клін, усяго налічвалася спачатку прык#
ладна 10 двароў.

З таго часу да нас дайшлі звесткі, што панаваў тут памешчык
Абрам Іцкавіч Левікаў.

Першым адукаваным чалавекам нашай вёскі быў Дземянкоў
Церах Ільіч – 1848 года нараджэння. Ён адслужыў у рэкрутах 25 гадоў.

На франтах Вялікай Айчыннай вайны з в. Клін ваявалі 126 чалавек,
з якіх не вярнуліся 65. Самы вялікі рост насельніцтва ў вёсцы быў у 1960
годзе – 444 жыхары. У 2000 г. у вёсцы пражывала ўсяго 118 жыхароў.

Вёска Чарняўка1

Нашу амаль невядомую вёсачку Чарняўка знойдзеш толькі на
картах мясцовага значэння. Няма аб ёй ні летапісаў, ні легенд, заха#
валіся ў памяці народнай успаміны#версіі, якія перадаюцца з пака#
лення ў пакаленне. Многія з іх ужо сцёрліся з памяці народнай. Вось
адна з такіх версій#успамінаў аб назве вёскі.

Даўным#даўно ў далёкую старыну сяляне былі падняволенымі.
Мелі вялікія сем’і. У кожнай сям’і было не меней сямі дзяцей, а што
дзесяць#дванаццаць – гэта факт. Калі ў сям’і нарадзіўся хлопчык,
бацькам трэба было аддаць яму частку свайго скуднага надзелу,
калі хлопец вырасце і займее сваю сям’ю. А калі нарадзілася дзяў#
чынка? Таксама трэба аддаць пасаг жывёлай, грашыма, адзеннем.

І вось у вельмі лясістай мясцовасці, каля ракі (у той час без
назвы, зараз Яленка) адна жанчына з амаль дарослым сынам, на#
роджаным без браку, вырашыла пазбавіцца ад праклёнаў бацькоў і
папрокаў аднавяскоўцаў і ўстроіць свой прытулак ў глухім лесе.

Выбрала яна сабе месца не на паляне, а ў гушчары лесу. Узялі
яны з сынам невялікія пажыткі: сякеру, рыдлёўку, матыгу, – і прыйшлі
да месца жыхарства. Вырубілі дрэвы, з якіх пабудавалі хатку. А на
месцы вырубкі раскарчавалі пні, ускапалі паляну і сталі гаспадарамі
сваёй зямлі.

Ураджай усіх пасеваў быў добры. Аднак людзі з невядомай вёскі,
адкуль была жанчына з сынам, праведалі пра месца іх жыхарства,
праклалі сцежку да яе хаткі. Прыходзілі за парадай або проста па#
глядзець на заснаваннае пасяленне.

А звалі яе, мабыць, па прозвішчы, мабыць, па#вулічнаму Чар#
няўка. Мабыць таму, што яна была прыгожая смуглянка, чорнавало#
сая, чарнабровая.

Са станаўленнем яе месцажыхарства паступова сяляне сталі
пераязджаць да гэтага месца, распрацоўваць лясныя масівы, буда#
ваць хаты, вырошчваць ураджай. І назвалі гэта месца ў гонар перша#
пасяленца – Чарняўка.

Паступова заснавалася вёска Чарняўка, якая існуе зараз
у Хоцімскім раёне.

1 Запісана Ігнацьевай І. А. ад Храмянкова С. Г., 1926 г. нар.



105

Вёска Варвараўка1

Згодна з адной з версій, назву вёсцы далі ў гонар княгіні Варва#
ры. Калісьці даўно адна прыгожая княгіня праязджала ў гэтых мес#
цах. І вышла так, што ноч яе застала ў шляху. Не рызыкуючы ехаць
ноччу, яна заначавала ў маленькай вёсачцы каля дарогі. Людзі былі
здзіўлены прыгажосцю і дабрынёй княгіні Варвары. З таго часу і ста#
ла невядомая вёсачка называцца Варвараўкай.

Згодна другой версіі, назва ёй дадзена ў імя царыцы, якая
калісьці тут жыла. Гэта былі яе ўладанні, і звалі царыцу Варвара.
Вось такія легенды жывуць у памяці тых нямногіх старажылаў, што
жывуць у вёсцы.

Вёска Забялышына2

«Наша беларуская вёска 60 год назад была маленькай: усяго
18 двароў. І поле было невялікае, сядзібы з агародамі і канаплянкамі
ды яшчэ амаль столькі пахатной зямлі кругом – вось і ўся ўрага», –
так пісаў у 1887 годзе аб Забялышыне ў расказе «Дудалева лаза»
беларускі пісьменнік, уражэнец вёскі Якаў Раманавіч Брайцаў.

Першае ўпамінанне аб Забялышыне адносіцца да 1715 года.
Гісторыя яго вельмі своеасаблівая. Незадоўга да гэтай даты пяць
або шэсць сем’яў, пражываючых у Крычаве, не сцярпелі гнёту
польскіх паноў і збеглі ў непраходныя лясы, пакрываўшыя тады ўсю
пагранічную паўднёва#ўсходнюю частку Польшы. Тут яны раскарча#
валі лес пад пахату, пабудавалі хаты і назвалі сваю вёску Забялы#
шын у гонар вуліцы Забялышынскай, на якой яны жылі ў Крычаве.
Вядома з гісторыі г. Крычава, што былі там сажалка і круча з назвай
Забялышынскія і рэчка там працякала Забялышынка. Трэба мерка#
ваць, што была там і вуліца Забялышынская.

Акружаная непраходнымі лясамі і балотамі, перасяленцы больш
пяцідзесяці гадоў жылі зусім свабоднымі ад прыгоннай залежнасці
і гераічна адстойвалі сваю свабоду да яднання з Расіяй у 1772 годзе.

Вялікі гераізм яны праявілі ў час Крычаўскага паўстання ся#
лян пад узначаленнем Васіля Вашчылы. Жыхары Забялышына
змагаліся з воінамі польскага магната князя Радзівіла. Неадна#
разова прыходзілася забялышынцам пакідаць свае месцы жыхар#
ства, але потым яны зноў вярталіся назад. Вось чаму рост вёскі
ішоў марудна.

У 1773 годзе на аб’яднанай з Расіяй тэрыторыі Беларусі пра#
ведзены перапіс насельніцтва. З гэтага часу для жыхароў Забялы#
шына наступіла прыгонная няволя.

У студзені 1776 года царыца Кацярына ІІ падаравала Крычаў#
скае стараства ў вечнае ўладанне графу Рыгору Аляксандравічу Па#
цёмкіну. Кожны сялянскі двор павінен быў здаваць пяньковую пражу.

1 Запісана Хрупаковай А. П. ад Сотнікавай Е. К, 1928 г. нар., Мінчанка К. С.,
1928 г. нар., Балухты Н. А., 1933 г. нар.

2 Запісана Земляковай Л. С. са слоў жыхароў вёскі Забялышына і з Крычаў@
скага архіва
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Мачтавы лес, парусы, канаты Пацёмкіным былі дастаўлены па рэках
Сож і Дняпро з Крычаўскага стараства. Такім чынам, жыхары Забя7
лышына прымалі ўдзел у стварэнні Чарнаморскага флоту.

Доўгія гады жыхары вёскі гнулі спіны на паншчыне. Лёс пад7
нявольнага селяніна быў цяжкім. У 1861 годзе была аб’яўлена сва7
бода. У забялышынскай царкве свяшчэннікам Феакцістам Кран7
цэвічам быў адслужаны малебен, а затым на плошчы ў цэнтры
вёскі прысутныя былі акроплены святой вадою. У ліку прысутных
быў селянін вёскі Забялышын Брайцаў Раман Рыгоравіч і яго жон7
ка Аўдоцця Фамінішна. 19 лютага 1861 года ў іх нарадзіўся хлоп7
чык, яны тады і не думалі, што іхні сын Якаў будзе адным з пер7
шых беларускіх пісьменнікаў. Другі сын Брайцавых – Іван, які на7
радзіўся 27 студзеня 1870 год, – стаў прафесарам, доктарам
матэматычных навук. Трэці сын Брайцавых – Васіль, які нарадзіў7
ся 10 сакавіка 1878 года, – стаў доктарам медыцынскіх навук.
Такім чынам, з беднай сялянскай сям’і выйшлі тры знакамітыя
чалавекі Хоцімшчыны.

Рэформа 1861 года вызвала нацыянальны пад’ём, а ў 1863 го7
дзе ўспыхнула паўстанне ў Польшы, якое ахваціла Літву і Беларусь,
у тым ліку і наш край.

Вялікую ролю прыйшлося адыграць в. Забялышына, якая стала
цэнтрам падрыхтоўкі паўстання. Падрыхтоўка да паўстання вялася
ў вялікай тайне ад мясцовых сялян. Атрады паўстанцаў былі раз7
громлены, кіраўнік Булгарын быў ранены і ўзяты ў палон. А затым,
па слухах, ён збег з турмы і скрыўся на Украіне.

Памесце перайшло ў рукі рускага памешчыка Хахлова. Неўза7
баве яго купіў за 4000 рублёў палкоўнік фон Губінет і падараваў яго
ў выглядзе пасагу сваёй дачцэ Вользе пры яе браку з памешчыкам
Паткоўскім. Такім чынам, Вольга Канстанцінаўна Паткоўская была
апошняй памешчыцай вёскі Забялышына.

Увесь перыяд панства памешчыкаў характэрызуецца жорсткай
эксплуатацыяй насельніцтва. Царская ўлада не клапацілася аб даб7
рабыце народа. У вёсцы не было школы, бальніцы. Лячылі знахары,
а грамаце абучаў дзячок.

Народнае вучылішча ў Забялышыне было адкрыта ў 1871 го7
дзе. Усяго вучняў было 50 чалавек: 45 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак.
Першай настаўніцай была Еўдакія Аляксееўна Афонская. У 1874 го7
дзе была адкрыта ў Забялышыне бальніца, таму што жыхары вёскі
раней усіх правялі збор сродкаў на яе будаўніцтва. Праходзілі дзе7
сяткі гадоў. Паступова абуджалася ўсведамленне насельніцтва. Усё
часцей сяляне рабілі падпальванне панскіх сядзіб. Памешчыца
Вольга Пяткоўская старалася быць добрай. У святы ўстройвала
сваім прыбліжаным пачастункі, прызваным у салдаты падносіла
падарункі. У асноўным жыхары вёскі займаліся сельскай і лясной
гаспадаркай.

У сучасны час вёска Забялышына – цэнтр сельскага Савета і
саўгаса «Забялышына». На пачатак XXІ ст. у вёсцы пражываюць
887 жыхароў.



107

Вёска Бяседавічы1

Вёска вельмі прыгожая. Размешчана яна на беразе ракі Бе#
сядзь. Але працякае на тэрыторыі вёскі і яшчэ адна маленькая
рачулка з прыгожай назвай Смародзінка. Зараз русла яе амаль
зарасло. На тэрыторыі сучасных Бяседавіч ужо многа стагоддзяў
жывуць людзі. Аб гэтым паведамляюць курганныя захаванні радзі#
мічаў. У 1892 годзе некалькі курганаў былі раскапаны чыноўнікам
па асабістых даручэннях пры Магілёўскай губерніі С. Ю. Чалоў#
скім.

Выраблялі ў вёсцы драўляны посуд і іншыя прадметы з дрэва,
неабходныя ў гаспадарцы. Была тут царква Ражства Багародзіцы.
Пры ёй дзейнічала школа для атрымання пачатковых ведаў па
пісьме, матэматыцы, чытанню, а таксама для вывучэння закона
божага.

Шкада, што царква ў Бяседавічах не змагла захавацца да на#
шых дзён як помнік архітэктуры і гісторыі вёскі.

Калісьці на прылягаючай да царквы тэрыторыі быў могільнік і
царкоўнае сховішча, у якім збіралася зерне. Гэта называлася
«гарлін» (ад слова гарэць).

Калі ў каго#небудзь з сяльчан згарала хата і ўраджай, тады з
гэтага сховішча выдзялялася зерне. Год 1927 старажылы вёскі ўспа#
мінаюць з жахам. Тады ўзнік пажар у адным доме – і згарэла ўся
вёска. Пасля пажару сяляне кінулі жэрабя, па якім жыхары вёскі
рассяляліся па пасёлках. Усяго было 15 пасёлкаў з назвамі Маро#
заўшчына, Гумнішча, Самараўск, Шклянкі і іншыя.

Цяпер яшчэ захаваліся тры пасёлкі: Першы, Шосты і Трынац#
цаты, якія зараз маюць назвы вуліца Бяседская, Буросава, Новае
жыццё.

Многія сяляне засяляліся на хутарах, старажылы памята#
юць такія хутары: Марцінаўка, Ясная паляна, Сычоў хутар, Ма#
розаў хутар, Лупікаў хутар. Прыкладна ў гэты час у Сібір быў
высланы апошні поп, і на зямлі, якая яму належала, утварыўся
хутар Гамарня.

Былі на тэрыторыі вёскі 4 мельніцы, кузня і невялікі завод, на
якім плавілі медзь, рабілі кубкі і іншыя прадметы з медзі.

Спакон веку былі ў вёсцы добрыя плотнікі, якія маглі ўпрыго#
жыць свой дом і суседнія дамы.

Цікава праходзіла царкоўнае свята Вадохрышча. Усе людзі збіра#
ліся каля царквы і ішлі на Бесядзь, дзе з лёду высякалі крыж, асвяш#
чалі ваду, якую людзі бралі для лячэння дзяцей і жывёлы, для абмы#
вання і іншых патрэб.

У гады Айчыннай вайны амаль усіх мужчын забралі на фронт,
многія так і не вярнуліся назад. Зараз на месцы былой царквы стаіць
помнік 134 землякам, загінуўшым на вайне. Пастаўлены помнік у
1964 годзе.

1 Запісана  Грышынай К. Б. ад Кавалёвай М. А., 1938 г. нар.
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Вёска Будачка1

На тэрыторыі цяперашняга ўчастка саўгаса «Трасціно» раней
было тры вёскі: Ясная паляна, Будачка і Жукаўка. Гэтыя вёскі ўзніклі
на землях памешчыкаў Губінета і Федаровіча.

Сяляне гэтых вёсак працавалі на памешчыкаў. Некаторыя з сялян
мелі невялікія надзелы зямлі. Былі і зусім беззямельныя. У памешчыка
Губінета была карэтная майстэрня, дзе беззямельныя сяляне маглі
знайсці працу. Рэформа 1861 года дала сялянам магчымасць
выкупаць землі. Многія з іх свае надзелы выкупілі, а ў каго не было
грошай – засталіся без зямлі.

Пан Губінет у сваім маёнтку пабудаваў школу для хлапчукоў па
навучанню рамяслу ў карэтнай майстэрні. Бальніцы ў той час не
было, хадзілі лячыцца к шаптухам. Толькі перад самай рэвалюцыяй
з’явілася бальніца ў в. Забялышына.

Не было ў вёсцы і магазіна. Гарэлку, соль і газу можна было
купіць у яўрэя Ёські на даму.

Пасля рэвалюцыі пан Губінет вымушан быў з’ехаць з гэтых зя#
мель. Яго маёмасць аддалі пад школы ў вёсках Разальмова і Кля#
ноўка. Зямлю падзялілі паміж сялянамі.

Вялікая Айчынная вайна прынесла ў вёску бяду, гора, страты.
Усе грамадскія пабудовы фашысты спалілі. Жыхары в. Будачка, а
гэта ў асноўным жанчыны, жылі ў акупацыі. Ваявалі на франтах Вя#
лікай Айчынная вайны мужчыны.

26 верасня 1943 года тэрыторыя Хоцімскага раёна была вызвале#
на ад фашыстаў. Паступова гаспадарка ўпарадкоўвалася. Закончыла#
ся вайна. У вёску вярталіся франтавікі. На палях паявілася тэхніка.

З вёскі Будачка выйшла 10 настаўнікаў, 10 медработнікаў, 6 спе#
цыялістаў сельскай гаспадаркі, 3 інжынеры, 3 культработнікі.

Вёска Ветка2

Калі пасяліліся першыя людзі на тэрыторыі сучаснай Веткі, гэ#
тага, мабыць, ужо ніхто не скажа.

На ўзгорку вакол Дзям’янавай крынічкі добра захаваўся курган.
Старыя людзі гаварылі, што ў ім пахаваны шведы з часу вайны. Але
пасля таго, як ў 50#х гадах археалагічны атрад Белдзяржуніверсітэ#
та правёў раскопкі на прыбярэжжы Бесядзі і яе прытоках, у тым ліку
і вакол Дзям’янавай крынічкі, легенда аб шведах адпала. Аказваец#
ца, гэта пахаванне старажытных славян.

А вось аб чым гаворыць гісторыя векавой даўнасці. Пасля рэ#
формы 1861 года, калі пачаўся вядомы перадзел зямлі ў Расіі, час#
тка зямлі, на якой зараз калгас «Рассвет», дасталася сялянам з
Суражскага павета. Яны і заснавалі вёску Міхайлаўку. Частку зямлі
выкупіў селянін Іўка, родам з Далісічскай вобласці Суражскага паве#

1 Запісана Кучанковай Т. М. ад Пруднікава А. П., 1934 г. нар., Сычова А. В.,
1913 г. нар., Грыбанава І. І., 1928 г. нар.

2 Запісана Зайцавай Л. П. ад Старасвецкага В. Ц., 1937 г. нар., Тофелева В. М.,
1954 г. нар., Дзьякава М. М., 1940 г. нар.
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та. Ён пасяліўся тут разам са сваімі жанатымі сынамі і такім чынам
палажыў пачатак вёсцы Іўкіна Слабада.

Селяцкоўская царква атрымала таксама сваё. І зараз яшчэ тая
зямля носіць назву «Папоўка». А ад Міхайлаўкі да Батаева і ад Іўкіна
да Дубраўкі сцяной стаяў дрымучы лес, які належыў пану Шчаглавіта#
му. Сам Шчаглавіты пастаянна жыў у Горках, а тут, сярод лясоў, была
яго эканомія – Негаў. Тут працавала смалакурня, дзве лесапілкі на
паравых машынах. Была тут і псарня, дзе вырошчвалі для выставак і
на продаж пародзістых сабак. У Негаў пан наязджаў зрэдку, каб па#
глядзець, як ідуць у яго тут справы ды каб папаляваць. Пастаянных
жыхароў тут не было, калі не лічыць панскай прыслугі і прыказчыка,
леснікоў, машыністаў. Выразалі лес і займаліся лесавывазам сяляне
з бліжэйшых вёсак: Батаева, Дубраўкі, Сялецка. На піларамах і сма#
лакурнях працавалі пасезонна і, таксама з ліку сялян, па найму. Се#
зон гэты выпадаў на восень і зіму. А к вясенняму разліву лес#кругляк і
піламатэрыялы вывазіліся на прыстань на Бесядзі. Там вязаліся ў
плыты і з надыходам паводкі адпраўляліся ўніз па Бесядзі, па Сожу,
па Дняпру. Захаваліся і сляды таго шляху, па якому адпраўлялі лес.
Ён пачынаўся ад старай Саладухінай хаты ў напрамку школы і далей
да Батаева. Захавалася яшчэ і грэбля па абодва бакі – тут быў мост.

І вось 1917 год. Пан Шчаглавіты з’ехаў кудысьці. Знік з Негава і
яго прыказчык. Мужыкі кажуць, гэта былі батаеўцы, расцягнулі з Не#
гава ўсё, што змаглі. Што не змаглі – аддавалі агню. Засталіся дзве
хаты: лесніка Дзям’яна і паварыхі Наталіі, родам са Старадуба.

Пра паварыху трэба сказаць асобна. У час Першай сусветнай
вайны у г. Клінцы былі даслаўлены ваенапалонныя аўстра#венгер#
скай арміі. Некалькі з іх ліку пан Шчаглавіты прывёз у Негаў. І вось
тут чэх Ян Дунаеў знаёміцца з Наталляй, жэніцца з ёй. Усе казалі,
што закончыцца вайна і шлюб распадзецца. Не распаўся: закончы#
лася вайна, Ян са слязьмі правёў на радзіму сваіх землякоў і пражыў
тут да самай старасці – Іван Дунаеў і Наталля са Старадуба – усімі
паважаныя, добрыя, спагадлівыя людзі.

І так за 1917 годам – грамадзянская вайна. У Негаве дзве хаты.
І вакол пні і пні ад некалі дрымучага лесу ды галавешкі ад панскай
эканоміі.

Гэта зямля, як і Батаева з Міхайлаўкай і Іўкінай, па новым адмі#
ністратыўным дзяленні ўвайшла ў Бялынкавіцкі раён Каліненскай
акругі.

У наступныя гады ў Негаў пацягнуліся перасяленцы са Смолек,
Смалянскай Буды, Журбіна, Батаева.

На былыя панскія землі ехалі перасяленцы з Бронек, Мосіна,
Роскашы. Гэта бы час НЭПа. Людзі цягнуліся да зямлі. Паявіліся но#
выя пасяленні: Казлоў хутар, Аўхачоўшчына, Шкрэдаўшчына, Прале#
тарскае, Труд, Галубоўка, Торбін пасёлак, Ясень, Дзевяты, Чэрчонае.

Труд, Ясень, Дзевяты і Чэрчоную засялялі перасяленцы з Су#
ражскага раёна. Батаеўцы засялялі Залессе, Торбін пасёлак і вуліцу
ў Негаве ад старога магазіна і да Папоўкі.

Ад Сафанковых да лясніцтва засялялі смолькаўцы. Лявонаву –
журбінцы і будзяне. Батаеўцы сваё пасяленне называлі Васільеўкай,
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журбінцы і будзяне – Лявонавай: па імёнах першых пасяленцаў. Смаль7
коўцы свае пасяленні называлі Веткай. Ветка – гэта прапанова Мінінай
Зіны. Яна да гэтага два разы хадзіла ў Кіеў маліцца і прыгажэй Веткі,
гарадка на Сожы, нідзе, па яе словах, не бачыла. Паступова назва
Ветка ўкаранілася і над усёй вёскай. А як памяць аб Негаве жыве яшчэ
ручай перад дзевятоўскім могільнікам – Негавец.

Па7рознаму склаўся лёс першых пасяленцаў у Негаве і яго на7
вакольных вёсак. Хтосьці папаў пад раскулачванне, многія склалі
галовы на вайне, іншыя не вынеслі галадоўкі 1933 года і выехалі, хто
на Украіну, хто на Кубань.

Вёска Ельня1

Заснавальнікамі Ельні былі патомкі жмудскіх дваран (шляхты)
недзе з сярэдзіны XVІІ стагоддзя, якія стаялі на воінскай службе ў
літоўскіх князёў, польскіх каралёў. Мясціны іх пражыванння былі
розныя, але асноўнае месца – Літва.

У той час тэрыторыя сучаснай Беларусі, Смаленск, Бранск
уваходзілі ў склад Літоўскага княства. Продкі адрозніваліся сілай,
мужнасцю, таму і цаніліся як воіны, былі даволі адукаванымі.
З распадам Літоўскага княства тэрыторыя перайшла пад кант7
роль Польшчы, а так як нашы бацькі былі праваслаўнымі і вельмі
моцнай веры, то падвяргаліся ганенню, насільнаму акаталічван7
ню7апалячванню. Многія былі выгнаны са службы – цярпелі матэ7
рыяльныя страты. Было прынята рашэнне пайсці на другія мясці7
ны жыхарства.

На тэрыторыі Расіі існавала прыгоннае права. Тэрыторыя су7
часнага Хоцімскага раёна была дрымучым, непраходным месцам,
разведчыкі нашых продкаў і знайшлі яго на беразе невялікай ра7
чулкі – хвойны бор, непраходныя балоты.

Так была названа Ельня – па яловаму бару, а рэчка – Ельнян7
кай – па назве паселішча. Такія паселішчы былі заснаваны ў Цехані7
чах, Судзілах – усе выхадцы з адной абшчыны7шляхты. Па ўспамі7
нах старажылаў, Ніны Сямёнаўны Саковіч, Міхаіла Аляксандравіча
Гракава, першымі прыйшлі продкі Падабедаў, Шпакоўскіх, Асма7
лоўскіх, Застольскіх, якія валодалі вялікай працавітасцю, прадпры7
мальнасцю, майстэрствам, пісьменнасцю.

Ужо ў першай палове XVІІІ ст. тут налічвалася больш 200 двароў.
Найбольшае развіццё адбылося пасля 1812 года. Былі пабудаваны
дзве мельніцы, царква, карэтная майстэрня. Развіваліся тарговыя су7
вязі з Украінай, Смаленскам, Бранскам праз застаўшыхся сваякоў. Ас7
ноўны від заняткаў жыхароў – земляробства, жывёлагадоўля, акрамя
гэтага, былі развіты бондарства, цяслярства, сталярства, кузнечная
справа. Былі і збройнікі, і рымары. Жанчыны займаліся ткацтвам.

Людзі жылі ў хатах, крытых саломаю, драніцаю. Сем’і былі вялікімі:
па 10715 чалавек. У адной хаце жыло некалькі сямей. Насельніцтва

1 Запісана Восіпавай М. І. ад Асмалоўскага Ф. Я., 1928 г. нар., Саковіч Н.
С . ,
1928 г. нар., Гракава М. А., 1948 г. нар.
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было многанацыянальным. Заснавальнікі – выхадцы з Літвы, расія#
не, яўрэі.

У пачатку XІX ст. у Ельні налічвалася каля 50 сямей яўрэяў. Яны
развялі гандаль. Пабудавалі два каменныя магазіны, купілі лака#
мабіль для абмолу зерня, пабудавалі вінакурню. Пры сталыпінскіх
рэформах частка жыхароў пераехала на хутары.

У 1918 годзе ў выніку вялікага пажару згарэла амаль палова
вёскі, так як хаты стаялі блізка адна каля другой. Жыхары пачалі
рассяляцца па пасёлках. Утварыліся пасёлкі Зелянец, Сакалоўка,
Цярпілаўка, Пацёмкін, Будзённы.

Першая Сусветная, грамадзянская войны зменшылі коль#
касць жыхароў, але вёска яшчэ была вялікай. У далейшым, пры
калектывізацыі, за час Вялікай Айчыннай вайны, у галодныя пас#
ляваенныя гады, астатак насельніцтва быў значны. Але моладзь
выязджала практычна ўся з вёскі. Зніклі рамёслы, не стала май#
строў.

Ішоў час… Сёння Ельня – цэнтр буйнейшага калгаса нашага
раёна «Авангард». Сюды едуць шмат людзей з іншых месц.

Вёска Арлоўка1

На беразе ракі Рэкта, якая цячэ на мяжы Беларусі з Расіяй і
ўпадае ў раку Бесядзь, стаіць невялікая вёсачка Арлоўка. Стаіць яна
даўно, так даўно, што нават мясцовыя старажылы не памятаюць, як
і калі яна ўзнікла.

Жылі ў той час браты Арловы. І данесла людская пагалоска да
нашых дзён легенду пра гэтых братоў. Былі браты настолькі скна#
ры, што паміж сваімі землямі не маглі пракласці мяжу. Кожны хацеў
мець паболей. Гэта скнарнасць і давяла іх да бяды. Спрачаючыся,
сваручыся, біўшыся, адзін з братоў забіў другога. Былі ў іх сем’і,
былі сваякі.

Старажылы здагадваюцца, што ад іх рода, іх прозвішча з’явіла#
ся назва вёскі Арлоўка. У 30#я гады пачалася калектывізацыя. Па#
чалі з’яўляцца калгасы. Не абышла бокам гэта з’ява і нашы мяс#
тэчкі. Неўзабаве наступіў 1941 год. Звестку аб тым, што пачалася
вайна, сустрэлі па#рознаму. Мужчыны, скрыпучы зубамі, сціскалі
кулакі, жанчыны плакалі. Але трэба было абараняць Радзіму і ўсе
мужчыны пайшлі ваяваць. Праводзілі іх усёй вёскай, і ніхто не ведаў,
што чакае іх родную вёску. Але дайшлі і да гэтых месцаў фашысты.
Доўга была акупіравана Хоцімшчына. Дасталося тады і нашай Ар#
лоўцы. Палавіну вёскі адразу спалілі.

Пасля вайны жыццё стала яшчэ горш. Трэба было аднаўляць
вёску, мужчынскіх рук не хапала. Хутка вёскі Ціхань, Новае Жыццё,
Зялёная Дубава, Арлоўка аб’ядналіся ў адзін калгас ім. Варашыла#
ва, а ў 1959 годзе яго далучылі да саўгаса «Забялышына». Поўнасцю
аднавіць вёску не ўдалося. Зараз яна менш, чым была раней. Ка#
ранных жыхароў засталося 5#6 двароў. Але вёска жыве.

1 Запісана Баранавай С. П. ад Алейнікавай В. П., 1930 г. нар.
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Вёска Янаполле1

На тэрыторыі вёскі Янаполле да рэвалюцыі 1917 года быў ма#
ёнтак Мяшчэрскага Сяргея Мікалаевіча. Мяшчэрскі – дваранін, пра#
васлаўны. Маёнтак яго знаходзіўся ў Паўлавічах каля Клімавіч, у
Ганнаўцы і ў Янаполлі.

У XІX ст. у Янаполлі быў закладзены парк. Па размовах старажы#
лаў, займалася гэтым пані Юлія Іванаўна. Яна купіла ў Германіі два
віды акацый. У «Энцыклапедыі прыроды Беларусі» мы знайшлі звесткі
пра тое, што янапольскі парк закладзены ў XІX ст. Яго плошча – 21 га.
Спалучае элементы пейзажнай і рэгулярнай планіроўкі. Аснова кампа#
зіцыі парка – дзве крыжападобна размешчаныя алеі шырынёй 10 м.
Частка парка вакол сядзібнага дома вырашана ў пейзажным стылі.
З двух бакоў уздоўж алеі сады, абмежаваныя па перыметры больш
вузкімі трохмятровымі алеямі. Да сада далучаецца сістэма сажа#
лак. У дрэвастоі пераважаюць мясцовыя віды. У біягрупах выкарыс#
таны карагана кусцікавая і дрэвападобная, ірга каласістая, бэз, ака#
цыя, паркавыя ружы. Добра захаваліся лінейныя пасадкі. Парк збя#
рогся часткова.

У маёнтку працавалі сяляне з суседніх вёсак два разы ў ты#
дзень. Астатні час на сваіх надзелах. Плацілі ім пасля кожнага пра#
цоўнага дня 3 або 5 капеек у залежнасці ад працы. Былі ў маёнтку
крахмалапаточны і вінакурны заводы. Спірт рабілі не ніжэй 96 %
і захоўвалі ў вялікіх сховішчах. Кіраўніком служыў Шэдлін – ён най#
маў і працаўнікоў, разлічваў іх.

У 1910 годзе маёнтак купіў памешчык з Ніўнага – Куляпка.
А сваю назву вёска атрымала ад імя пана Яна (Янавы палі).

Вёска Янаполле ўтварылася пасля рэвалюцыі 1917 года. Вулі#
ца Благоўка населена ў асноўным жыхарамі з Баханоў, а вул. Савец#
кая – з розных вёсак (Варвараўкі, Юзяфоўкі, Ганнаўкі).

Немцы занялі Янаполле ў жніўні 1941 года. Крывавую старонку
ў гісторыі вёскі ўпісаў атрад Бішлера. Ён стаяў у Баханах. Узялі сем’і
актывістаў і камсамольцаў. Усіх расстралялі. У 1943 годзе карны
атрад спаліў усе хаты, засталося толькі 19 двароў.

У 1988 годзе вёску далучылі да саўгаса «Кастрычнік».

Вёска Дубраўка2

У Магілёўскай вобласці ёсць некалькі вёсак з назвай Дубраўка.
Ёсць вёска Дубраўка ў Хоцімскім раёне. Няма пра яе ні летапісаў, ні
легенд. Але захаваліся ў памяці народнай успаміны#версіі аб назве
Дубраўка. У гэтай мясцовасці даўным#даўно былі непраходныя лясы.
Значную плошчу занімалі дубы і арэшнік. Сярод вось такой дубравы
і заснавалася вёска Дубраўка. Ёсць версія, што вёска пачала назы#
вацца так таму, што вакол яе глухі лес, няма ні дарог, ні блізка другіх
вёсак. Вёска вельмі старая.

1 Запісана Палявой Л. І. ад Кузьмянковай В. Ц., 1918 г. нар, Каньковай М. І.,
1920 г. нар., Аўсенка Л. П., 1926 г. нар.

2 Запісана  Філіпавай К. Ю. ад Піліпенка А. Г., 1917 г. нар.
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Старажылы помняць, што вакол яе не было ні аднаго лугу, ва#
кол – балота, лес. Налічвала яна больш 70 двароў. У кожным было па
7#10 жыхароў. Была калісьці даўно нават царкоўна#прыхадская шко#
ла. Вучыліся ў ёй пісьму, закону божаму.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі школу закрылі, пачалі дзяліць
зямлю сялянам. Так як сем’і былі вялікія, дзяцей было многа, зямлю
давалі толькі на мужчын. Калі ў сям’і былі адны дзяўчынкі, то надзел
быў толькі на бацьку. Лясы высякаліся, балоты асушваліся. Былі
сем’і, якія трымалі добрую гаспадарку: па 4#10 кароў, 2#4 каней,
авечак, свіней. Надзелы былі невялікія. Сеялі грэчку, жыта, каноплі,
лён, бульбу. У кожнай хаце ўмелі ткаць, вязаць, плесці лапці. Былі
майстры, якія рабілі бочкі, розныя хатнія рэчы. Усё гэта прадавала#
ся на кірмашы ў Хоцімску ці ў Суражы. Дарог не было, хто на конях,
хто пяшком хадзілі на кірмаш у гэтыя населеныя пункты.

Хаця і цяжка было сялянам жыць, але захоўвалі яны народныя
традыцыі і абрады. Прастольным святам было Уздзвіжанне. У гэты
дзень збіраліся ўсе жыхары вёскі на гулянне. Але з цягам часу
гэта традыцыя была забыта. У час Вялікай Айчыннай вайны многа
моладзі было выгнана на катаржныя работы ў Германію. Два разы
немцы бамбілі вёску. Многа хат было спалена. Таму прыходзілася
жыць у зямлянках. Праз вёску праходзілі партызанскія атрады.
Гэта атрад Антонава «Бальшавік», Скандзілоўскі атрад з Каніч, Фё#
дараўскі атрад. Мясцовыя жыхары чым маглі, тым і дапамагалі
партызанам.

У школе знаходзіўся атрад паліцаяў. Жанчын застаўлялі гата#
ваць для іх ежу, мыць бялізну. Геройскі ўчынак здзейсніў Аляксей
Фаміч Абрамаў разам са сваім сынам: яны схавалі ў час акупацыі
школьную бібліятэку і сцяг ад немцаў.

Ганарацца дубраўчане сваім славутым земляком – Героем Са#
вецкага Саюза Міхаілам Карнеевічам Піліпенкам.

Вёска Ліпаўка1

На карце XVІІІ#XІX стст. відны найбольш значныя населеныя
пункты, такія як Дубраўка, Бярозкі, Міхалін і сярод іх вёска Ліпаў#
ка. Згодна легендзе, сваёй назвай вёска абавязана ліпавым гаям,
якія літаральна акружалі гэту вёску.

Жыццё жыхароў да рэвалюцыі было вельмі цяжкім. Непамерны
прыгнёт памешчыкаў і кулакоў не аднойчы падымаў сялян на ба#
рацьбу з прыгнятальнікамі. Але, нягледзячы на ўсе цяжкасці, народ
вёскі заставаўся верным сваёй дзедаўскай радзіме.

Пасля рэвалюцыі раздзялілі ўсю зямлю памешчыка Смагаржэў#
скага А. І. сярод беззямельных і малазямельных сялян вёскі Ліпаў#
ка. Трэба адзначыць, што членам камуны быў прыняты і былы па#
мешчык Смагаржэўскі А. І., які быў выбраны старшынёй рэвізійнай
камісіі, вучыў у школе сялянскіх дзяцей.

1 Запісана Бяспалавай Т. І. ад Арцёменка Ф. Л., Карзеевай А. Я., Абрамен@
ка А. Р., Сопелевай В. Р., 1918 г. нар.
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Мірнае жыццё жыхароў вёскі было парушана вайною.
Дзесяткі мужчын былі прызваны ў армію і пайшлі на фронт.

16 жніўня 1941 года немцы занялі в. Ліпаўка. 769 дзён і начэй пра#
жылі жыхары калгаса пад ігам фашысцкіх акупантаў. Гэты перыяд
быў самым цяжкім і змрочным у жыцці людзей. Жыццё ў вёсцы нібы
замерла і прыпынілася.

Чужая мова, невядомая нашым людзям, гучала як загад. Нем#
цы забіралі птушку, жывёлу, хлеб, адзенне. Са зброяй у руках змага#
ліся жыхары вёскі на франтах. Частка насельніцтва пайшла ў парты#
занскія атрады. Сярод іх былі і жанчыны.

Некаторыя жыхары аказвалі дапамогу партызанам, мелі з імі су#
вязь. З наступленнем фронта мірнае насельніцтва ўходзіла ў лясы, каб
не папасці ў палон да немцаў. Вёска часткова была спалена немцамі.

26 верасня 1943 года вёска Малая Ліпаўка вызвалена ад немцаў.
Гэта была першая беларуская вёска, вызваленая ад акупантаў. Гэты
дзень быў пачаткам вызвалення Беларусі ад нямецка#фашысцкіх за#
хопнікаў, пачаткам вызвалення беларускай зямлі ад ворага.  У гады
вайны загінулі 217 воінаў з калгаса «Бальшавік», у які ўваходзіла вёска
Ліпаўка. У гонар іх у вёсцы ўстаноўлены помнік на брацкай магіле.

Зараз Ліпаўка – вялікая прыгожая вёска. Многа ліпавых дрэў
захавалася тут да нашага часу, таксама насупраць школы ёсць но#
выя ліпавыя алеі.

Вёска Баханы1

На старажытных курганах па#над Бесяддзю#ракой заснавала#
ся ў свой час адна з самых вялікіх вёсак Хоцімскага раёна – Баханы.

Як сцвярджаюць старажылы, назва вёскі паходзіць ад першага
пасяленца. Але можна лічыць, што назва вёскі пайшла ад умення
вясковых гаспадынь#жанчын выпякаць духмяныя боханы хлеба, які
славіўся далёка ў акрузе. Магчыма, назва вёскі Баханы паходзіць ад
пасялення каля лесу, поля.

Аб тым, калі заснавалася вёска або хто яе заснаваў, ніякіх звестак
няма. Можна меркаваць, што вёска з”явілася даўно. У той далёкі рэва#
люцыйны час Баханы нічым не адрозніваліся ад тысяч іншых бела#
рускіх вёсак. Людзі жылі ў цемры і нястачы, з#пад скасабочаных, за#
мшэлых саломенных стрэх глядзелі падслепаватымі акенцамі невяліч#
кія хаты, якія ціснуліся ўздоўж трох брудных вуліц.

Гнулі сяляне свае спіны на багацеяў. Даглядалі жывёлу, расцілі
і ўбіралі збажыну, хоць самім ніколі не хапала хлеба да нові. Праўда,
памешчык мог змілавацца і выдаць пуд#другі зерня ў доўг, але пры
ўмове, што селянін адпрацуе ўлетку на панскім полі ўдвая#ўтрая
больш. У 1890#1900 гадах многія жыхары вёскі працавалі ў пана Мяш#
чэрскага. І вось у 1905 годзе яны ўзнялі бунт супраць яго, які быў
жорстка задушаны.

У гэты перыяд праходзілі буйныя падзеі, усюды ўспыхвалі паў#
станні, набліжаўся 1917 год – год Кастрычніцкай рэвалюцыі, затым

1 Запісана Рубцавым У. Д. ад Барыбкінай М. А., 1911 г. нар.
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грамадзянская вайна. Удзельнікамі грамадзянскай вайны былі і жы#
хары вёскі Баханы.

У час Вялікай Айчыннай вайны каля 200 ваеннапавінных муж#
чын узялі у рукі зброю і сталі на абарону Айчыны. Многія з іх не
вярнуліся з фронту дадому. 149 жыхароў загінулі на франтах у баях
з нямецкімі акупантамі. У памяць аб загінуўшых у скверы каля Дома
культуры стаіць абеліск. Паступова залечваліся раны вайны. Больш
40 баханцоў атрымалі прафесіі настаўнікаў, у вышэйшых навучаль#
ных установах працуюць два кандыдаты навук, больш трыццаці ад#
навяскоўцаў працуюць аграномамі, заатэхнікамі, ветэрынарнымі
работнікамі. Выраслі тут медыкі і юрысты. Служаць у арміі афіцэ#
ры і радавыя салдаты.

Святое возера1

За тры кіламетры ад вёскі Баханы знаходзіцца Святое возера.
Глыбока ў лесе, у гушчары ельніку і сасонніку схавалася вё#

сачка Ціханаўка. Тут і насамрэч ціха, спакойна, а людзі ўсе такія
добрыя, як быццам бы схаваліся ад усяго свету, каб не растраціць
дарэшчы чароўнага дару.

Жылі ў вёсачцы белыя магі. Беларусы, зграбныя, высокія, свет#
ларусыя, з яснымі блакітнымі вачыма, у якіх як быццам бы адлюст#
роўвалася святая сінь возера і неба. Як старажытныя друіды, харча#
валіся толькі дарамі лесу, а асноўным заняткам для усіх, ад малога
да старога, было збіранне гаючых траў, ягад, грыбоў… Ведалі ціха#
наўцы запаветныя словы, якія разам з раслінамі і вадой лекавалі
душы і целы людскія.

Тры разы на год – на Івана, на Раство і на Вялікдзень – сыходзі#
ліся ціханаўцы ў белай царкве, каб адстаяўшы малебен, адправіцца
пасля ў доўгую дарогу па гарадах і вёсках з бескаштоўным кладзе#
зем дабра – святой вадой і травамі – лячыць людзей. Цуды рабілі
ціханаўцы: сляпыя станавіліся відушчымі, тыя, хто не мог хадзіць,
уставалі на ногі…

Толькі ніхто не ведаў дарогу ў Ціханаўку, усе чулі звон ды час ад
часу бачылі прыгожых, статных, блакітнавокіх людзей. Шукаць вёску
і прасіць аб чым#небудзь магаў нельга было, інакш знікне цудадзей#
ная сіла ціханаўцаў. Праз лясы і балоты не адважваліся ісці нават
адчайныя смельчакі.

Але вось аднойчы, напярэдадні Спаса, у вёсачку забрыў невя#
дома адкуль чарнавокі, цёмнавалосы вандроўнік. Быццам з неба ўпаў.
Хадзіў падарожны па хатах, прасіў вадзіцы напіцца, але добрыя людзі
чамусьці адводзілі позіркі. А ў царкве ўжо званілі званы, так чароўна
і… развітальна. Ціханаўцы пакідалі хаты і спяшаліся ў храм.

Змучаны юнак ужо без усякай надзеі зайшоў у невялікую хацінку
на краі вёскі. Пераступіў парог і аслупянеў: дзяўчына незвычайнай
прыгажосці прымервала вясельны вянок. Сэрца зашчымела, забыў,
аб чым і папытацца хацеў.

1 Запісана Кавалёвай Н. І. 1960 г. н. са слоў жыхароў в. Баханы.
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А яна, зірнуўшы на юнака, усё зразумела, зачарпнула вады і
падала яму. Цёмнатвары вандроўнік, спатоліўшы смагу, адчуў прыліў
сіл, убачыў, што і сонца стала больш яркім, і неба вышэйшым, а
паветра напоўнілася дзівосным водарам. Перад юнаком стаяла яго
суджаная Светла.

Узяў Чэрань Светлу за руку, і пайшлі яны па дарозе, любуючыся
адзін адным, забыўшы аба ўсім на свеце. Сэрцы іх, як званы, спя#
валі, а вочы ярка свяціліся. Усё ў акрузе ім ўсміхалася.

Але раптам страшны грукат за спіной прымусіў іх азірнуцца. І…
о жах! Убачылі яны на месцы вёскі вялікае возера, у сярэдзіне якога
блішчэў не патануўшы яшчэ купал царквы. Ён павольна апускаўся ў
ваду, і доўга яшчэ звінелі званы. Крык роспачы застыў на вуснах
Светлы, па шчоках струменіліся слёзы. Адбылося тое, пра што гава#
рылася ў паданнях белых магаў. Пра таямніцу таго, што здарылася,
цяпер ведала толькі яна адна, адзіная ацалелая з ціханаўцаў. Чэ#
рань прыйшоў са свету, дзе шмат болю і бед, здолець якія белым
магам было ўжо не па сілах. І калі б ніхто не даў вады вандроўніку,
патроілася б гаючая сіла саміх ціханаўцаў, а калі б знайшлася хоць
адна душа, якая б праявіла міласэрнасць да вандроўніка, зніклі б
самі белыя магі, але…

Але на зямлі менш стала б гора, і вада возера, што праглынула
вёсачку, займела б чароўную сілу.

Так і адбылося. Светла пакахала вандроўніка з першага погля#
ду. Пайшла разам з ім у свет, дзе і да гэтага часу побач дабро і зло,
радасць і бяда, спакой і боль, святло і цемра.

Дзеці Светлы і Чэраня па жаночай лініі ўспадчынілі цудадзей#
ную сілу сваіх продкаў ціханаўцаў, па мужчынскай – сталі волатамі#
працаўнікамі.

Святое возера1

Існуе легенда, што на тым месцы, дзе зараз возера, у час нашэс#
ця татар была вёска і царква. Але, каб пазбегнуць ганьбавання і апа#
ганьвання татарамі сялянскай святыні, вёска і царква па волі Бога
ў час богаслужэння праваліліся і на гэтым месцы ўтварылася возера.

Татарскі хан Батый дайшоў да Мгліна, у Батаеве стварыў раз#
ведвальна#пагранічны пункт. Мглінскі стараста даведаўся, што ў вёс#
цы Шышкаўка (знаходзілася там, дзе зараз Міхалін) на беразе рэчкі
Трасцінка жыве надзвычай прыгожая дзяўчына#рукадзельніца Про#
ся. Стараста вырашыў украсці дзяўчыну і адправіць у Бахчы#Сарай
у падарунак хану. У Просі быў жаніх – Гардзей – прыгажун і выдатны
каваль. Кузня Гардзея стаяла на беразе Святога возера, дзе прахо#
дзіла ваенная дарога, якая звязвала Мглін з Крычавам праз Сураж#
Хоцімск#Клімавічы. Бацька Гардзея – Настась – жыў у вёсцы Шыш#
каўка і славіўся знахарствам. Настась меў печку для выплаўкі жале#
за з балотнай руды ва ўрочышчы Мыльня, там, дзе ўпадае ў Бесядзь

1 Запісана супрацоўнікамі краязнаўчага музея г. п. Хоцімск са слоў жыхароў
вёскі Батаева.
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правы прыток – рэчка Благоўка, што знаходзіцца на тэрыторыі кал#
гаса «Савецкая Беларусь». Там і зараз можна ўбачыць кавалкі
аплаўленай гліны, пакрытыя жалезным шлакам. Ніжэй па рацэ Бе#
сядзь ва ўрочышчы Просцьі была печка Навума – бацькі Просі – для
абпальвання вугалю і выплаўкі дзёгцю. Настась і Навум хацелі па#
радніцца, каб выплаўка жалеза, кавальскае майстэрства, вугаль і
 дзёгаць былі ў адных руках. Для гэтага трэба было ажаніць сына
Гардзея з дачкой Навума – Просяй. Нішто гэтаму не перашкаджала,
і ўсе рыхтаваліся да вяселля. Гардзей падарыў Просі талісман –
шпільку для прышпільвання кос і завушніцы.

Шпільку Гардзей зрабіў з метэарытнага жалеза з бронзавай ду#
тай галоўкай, а завушніцы – з бронзавага наканечніка стралы, зной#
дзенай у гнілым чэрапе мядзведзя.

У той час крадзёж дзяўчат быў звычайнай справай і трэба было,
каб дзяўчына магла сама абараніцца. Нож, які насіла Прося, лёгка
маглі знайсці, але таямнічая смяротная шпілька, схаваная ў тоў#
стых косах дзяўчыны ў выглядзе заколкі, была па#за падазрэннем.

Мглінскі стараста даручыў батаеўскаму старшыні ўкрасці
Просю і даставіць у Мглін для адпраўкі ў Крым. Нялёгка было не#
мясцоваму чалавеку дабрацца з Батаева да Шышкаўкі. Дарог не
было, толькі сцежкі. Батаеўскі старшына з атрадам дабраўся
да Шышкаўкі. Уначы схапілі Просю, але на адваротным шляху збіліся
з дарогі і зрабілі прыпынак там, дзе зараз знаходзіцца пасёлак Гут#
на. Прося скарыстала выпадак, калі яе развязалі, каб паесці, і ўса#
дзіла сваю шпільку ў самае сэрца батаеўскага старшыны.

Скарыстаўшы замяшанне, ускочыла на каня і знікла ў гушчары
лесу. Прося добра ведала мясцовасць, але дапусціла памылку, і конь
завяз у балоце. Прося пешшу стала прабірацца праз забалочаную
рэчку Трасцінка, але, не заўважыўшы, што пасярэдзіне ракі ўтва#
рыўся вадаварот, праз які вада імкліва цякла ў падзямелле, трапіла
ў варонку і знікла. Батаеўскі атрад, застаўшыся без важака, не веда#
ючы мясцовасці, загінуў у лясных балотах.

У вёсцы Шышкаўка мужчыны былі заняты лясным промыслам,
выплаўкай жалеза, абпальваннем вугалю і выганкай дзёгцю. Жанчы#
ны сеялі і ўбіралі жыта, ячмень, проса, канаплю, рэпу. Калі па трывозе
ўсе сабраліся, то ніхто не ведаў, куды знікла Прося і дзе яе шукаць.

Прайшло тры тыдні, і, не дачакаўшыся батаеўскага атрада,
мглінскі стараста з вялікім атрадам адправіўся ў Шышкаўку на раз#
ведку і для помсты.

Гардзей сядзеў на беразе возера і глядзеў на вялікую балотную
жабу, якая сядзела на купіне і нерухома глядзела на яго. Жаба пачала
паварочваць галаву ў бок возера. Павярнуў і Гардзей. Ён убачыў, як
недалёка ад берага з таямнічых глыбінь возера ключом біла вада, узні#
маючы на паверхню водарасці і глей. Раптам ў вадзе мільганула добра
Гардзею знаёмая хустка Просі з тоўстай дзявочай касой. У адно імгнен#
не хустка была ў Гардзея, але больш ён не знайшоў нічога. На беразе ён
убачыў зачапіўшуюся за хустку бронзавую завушніцу, вырабленую ім.

Са здранцвення яго вывеў конскі тупат. Гардзей ускочыў, схапіў
кап’ё і стаў да дрэва. Як толькі атрад наблізіўся, Гардзей з усяе сілы
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ўсадзіў кап’ё ў грудзі мглінскага старасты, але і сам тут жа загінуў ад
рук ворагаў.

Святая крыніца1

Гэта не легенда. Гэта рэальная падзея, якая адбылася ў пачат#
ку XX ст. у вёсцы Ганнаўка Бярозкаўскай воласці (цяпер Ганнаўка
ўваходзіць у склад вёскі Бярозкі).

У вёсцы пражывала сялянская сям’я Яўсеенка Васілія Анаста#
савіча і Пелагеі Фёдараўны. У іх было трое дзяцей: Вольга, Трафім
(Трушка) і Ганна. Сям’я была дружная, працалюбівая. Умела добра
апрацоўваць зямлю і за жывёлай прыгледзець. Усё было добра. Ды
вось здарылася бяда.

Трушка (так клікалі хлопчыка ў сям’і) у пяцігадовым узросце
страціў зрок. Бацька вазіў яго па бальніцах, па шэптах. Пабываў на#
ват у Клінцах, але ніхто не змог дапамагчы. Работа не спорылася,
валілася з рук.

Аднойчы, калі Васіль Анастасавіч клаўся спаць, пачаў маліцца
перад абразом. Закончыўшы малітву, ён вымавіў: «Божа, за што ты
нас пакараў? Мы за сабой не ведаем ніякага граху. Дапамажы нам,
падкажы як вылечыць Трушку». І пайшоў спаць. Але заснуць атрыма#
лася не адразу. І вось сніцца яму сон. Арэ Васіль свой надзел. Рукі
дрэнна трымаюць плуг. Работа не спорыцца ў яго руках. Стаміўся
і сеў адпачываць. Сядзіць на краі баразны, апусціўшы галаву на ка#
лені. І не пачуў, калі да яго падышоў незнаёмы чалавек. А падышоў#
шы, вымавіў такія словы: «Памагай Бог, аратаюшка! Што здарылася?
Чаму на вачах слёзы? Кабылка захварэла або сам?» І Васіль распавёў
незнаёмаму сваю бяду. Выслухаўшы Васіля, старац сказаў яму: «Ідзі,
аратаюшка, у канец вашых палос. Недалёка да дарогі, што праходзіць
ля балота, у сарака сажнях, расце маладая альха, а з#пад каранёў б’е
невялікая крыніца. Вазьмі свайго хлопчыка, прывядзі да гэтай крыні#
цы і прамый крынічнай вадой яму вочы. А пасля вызвалі гэту крыніцу
ад бруду і апалых галін і пракапай канаўку для стоку вады. Вочы пра#
мывай тры разы». Пасля гэтых слоў чалавек пайшоў. А Васіль тут жа
падняўся і стаў працаваць. Плуг у яго руках пераўтварыўся ў забаўку.
Надзея на выздараўленне дзіцяці грэла яго душу, дадала сілы. Але
доўга ён так не змог працаваць, штосьці не давала яму спакою.

Прачнуўся Васіль Анастасавіч узрушаны. Гэта ж толькі сон!?
Занепакоены бацька прымусіў памяць наяве ўзнавіць карціны і раз#
мову начнога снабачання.

Раніцай Васіль расказаў сон жонцы. Было прынята адзінадуш#
нае рашэнне – ісці шукаць тое месца, дзе магчыма, здзейсняцца іх
мары і жаданні. Сын зноў убыць святло і сонца, а сям’я зазнае спа#
кою. Закончыўшы ўсе гаспадарчыя справы, сын з бацькам адправі#
ліся шукаць крыніцу. Знайшлі яе не адразу. Доўга яны шукалі, а пасля
пайшлі ў напрамку буркавання гарлінкі. Яна сядзела на вершаліне
альхі, з#пад карнёў якой і прабівалася слабая крынічка.

1 Запісана Новікавай Н. А. ад Самсоненка С. Ц., 1930 г. нар ., в. Бярозкі.
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Васіль памаліўся, зачарпнуў вады і прамыў Трушцы вочы. А пас#
ля вызваліў крыніцу ад бруду і апалых галін. Рукамі пракапаў канаўку
для стоку вады. Пазначылі месца, дзе патрэбна паварочваць да кры#
ніцы, што б’е з#пад зямлі, і пайшлі дадому. Раніцай наступнага дня
зноў прыйшлі да крыніцы. Зноў бацька прамыў вочы хлопчыку. Лапа#
тай пракапаў канаўку, прыбраў ламачча вакол крыніцы. Крыніца па#
чала біць мацней. Вода ў ёй стала крыштальнай. Бацька з сынам
пайшлі дадому, поўныя надзеі.

Раніца трэціх сутак у гэтай сям’і стала пачаткам вялікага свята.
Прачнуўшыся, Трушка з радасцю сказаў: «Матуля, я трошкі бачу –  як
скрозь ручнік!». Маці, Пелагея Фёдараўна, выбегла на вуліцу і са
слязьмі закрычала: «Васіль! Васіль! Трушка пачаў бачыць!»

Васіль убег у хату, памаліўся, падзякаваў Богу і пачаў цалаваць
сыночка.

Закончыўшы хатнія справы, бацька і сын зноў пайшлі да крыні#
цы. Зноў прамылі вочы. Працягвалі наводзіць парадак вакол крыні#
цы. І пайшлі дадому. Пакуль дайшлі дадому (а ад крыніцы да іх дома
будзе трошкі больш за тры кіламетры), Трушка пачаў бачыць добра.
Дадому бацька з сынам прынеслі вялікае свята.

На чацвёртыя суткі Васіль Анастасавіч са сваім бацькам зрабілі
зруб і наладзілі яго побач з вольхай. Зрабілі дубовы крыж. І ўкапалі
яго побач з крыніцай. Пасля яны абгарадзілі крыніцу.

Васіль Анастасавіч даў абяцацце – усё жыццё даглядаць гэту
крыніцу, што і рабіў да канца свайго жыцця.

Пасля яго смерці догляд за крыніцай ажыццяўлялі Вольга (1915#
1995) і Ганна (1922 г., жыве ў Калінінградзе) – дочкі Васіля Анастасаві#
ча – і дзеці Анастаса (у яго было пяцёра сыноў і тры дачкі). Малодшая
дачка Анастаса – Елізавета (1906–1990) – зберагла ў памяці гэту гісто#
рыю. А тое, што яна помніла, расказала сваёй дачцэ Зіне (1928 г.) і
Мацярынскай Пелагеі Раманаўне (1930 г.) – пляменніцы Пелагеі Фё#
дараўны, маці Трушкі. З іх слоў і была запісана гэта гісторыя.

Трушка (Трафім) у 1941 годзе быў мабілізаваны. У 1942 годзе ён
загінуў.

Пасля таго, як вылечылі вочы Трушкі, крыніцу сталі называць
Святой крыніцай. З многіх вёсак да крыніцы ішлі людзі, бралі ваду,
маліліся, кідалі грошы, ставілі абразы, вешалі ручнікі. Так было да
1960 года.

У 1960 годзе два чалавекі (адзін з вёскі Клін, а другі з вёскі Бя#
розкі) жорстка разбурылі ўсё тое, што было звязана з крыніцай. І
адбылося незвычайнае. Вольха пачала засыхаць. А праз месяц у
аднаго з вандалаў адняліся рукі і ногі. Дзесяць гадоў ён праляжаў і
памёр. А другі захварэў і з кожным годам пачаў згасаць. Гэтыя два
факты (вольха і хваробы людзей) яшчэ больш узмацнілі меркаванне
людзей аб тым, што гэта крыніца святая.

У 1961 годзе жанчыны вёскі Бярозкі, асабліва бабулькі, пачысцілі
крыніцу. Прыбралі ўсё вакол крыніцы. Зноў ішлі сюды людзі, вешалі
ручнікі, ставілі абразы. Вольха зноў ажыла.

Але ў 1965 годзе вандалы зноў наведалі крыніцу. У вялізнай
вольсе, на вышыні паўтара метры было дупло. У яго паломнікі кідалі
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грошы. Дык вось гэта дупло было разрубана да каранёў вольхі. Хто
гэта зрабіў, пакуль людзі не ведаюць.

Цяпер у Святой крыніцы пачалося другое жыццё. У маі 1998
года супрацоўнікі Батаеўскага лясніцтва зрабілі тут вялікую спра#
ву. Крыніцу пачысцілі, абгарадзілі акуратнай невысокай агаро#
джай, пракапалі канаўку для стоку вады. Вольха і сёння стаіць. У
дыяметры яна каля метра. Падножжа альхі вельмі нагадвае пад#
ножжа Астанкінскай вежы. З#пад каранёў альхі і б’е крыніца. Вер#
шаліна дрэва зламана. Побач з вольхай, злева, укапаны крыж, да
яго прыбудаваны столік, тут жа абразы, ручнікі. Справа ад вольхі
зроблены прымітыўны столік. На яго кладуць грошы, у рэлігійныя
святы ставяць і запальваюць свечкі. Дарога да крыніцы расчыш#
чана, а ад дарогі да крыніцы 40 сажняў, г. зн. 96 метраў. На адным
баку дарогі (насупраць крыніцы) зроблены дзве лавачкі для адпа#
чынку. А з другога стаіць альтанка. Унутры ёсць столік, дзве ла#
вачкі, ваконца.

Застаецца толькі берагчы ўсё зробленае.

Рака Бесядзь

Даўно, вельмі даўно здарылася гэта гісторыя. Страшная, жахлі#
вая. Жыў калісьці на гэтым востраве вельмі багаты князь. Палац у яго
быў са шкла рознакаляровага, з каштоўных камянёў, з такога матэры#
ялу, якога цяпер, магчыма, і на зямлі няма. А багацця ў гаспадара пала#
ца было столькі, што калі госці прыязджалі, то ён для таго, каб пахва#
ліцца, загадваў слугам выносіць з падзямелляў і ссыпаць ў гурбу каш#
тоўнасці. За дзень насыпалі гару амаль роўную востраву, прычым
аказвалася, што залата#срэбра выносілі толькі з аднаго падзямелля.

Паступова вакол палаца з’явіўся горад. Як ён называўся, цяжка
сказаць, ужо і сляды той гісторыі сплылі. Размову патрэбна весці не
пра горад, а пра таго князя, бо з#за яго ўсё і сталася. Гаспадар быў
такі злы, такі жорсткі, што проста жах.

Сяляне і рамеснікі стараліся аб’ехаць горад як мага далей, зрабіць
гэта глухой ноччу, каб не патрапіць на вочы князю і яго слугам, бо калі
патрапіш – шляху назад няма. Гэты вырадак загадваў з жывых мужыкоў
кішкі і жылы на дрэвы намотваць. Сам стаяў побач і пасміхаўся, гледзя#
чы на мукі людзей. Казалі, што такім яго зрабіла багацце. Нездарма
ў народзе кажуць, што багаты нікому не спачувае. А яшчэ, што золата
кроў астуджвае, робіць чалавека абыякавым да чужога гора.

У таго князя з дзяцей была толькі дачка. Не тое, каб прыгажуня,
але ў душы сумленная і шчырая. Спачувала людзям бедным, ніколі
слова дрэннага на іх не сказала. Клікалі яе Ірынка. Не адну ночку
праплакала яна з#за бацька#ваўкадава, не адну гадзіну прастаяла
перад абразом, грахі яго замальваючы. Адчувала, што такой бяды,
як у гэтым краі, магчыма, нідзе больш і не было.

За Ірынкай пастаянна хадзілі двое слугаў, і нельга ёй было ні
выйсці да людзей, ні паразмаўляць з кім. А калі здаралася такое, то на
наступны дзень таго чалавека каралі смерцю на княжым двары, здзіра#
ючы з яго скуру. І што самае страшнае, бацька загадваў абавязкова
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прысутнічаць пры гэтым дачцы. Бедная і вочы заплюшчвала, і галаву
схіляла, каб не глядзець на тое, што вакол адбываецца, але адчайныя
крыкі ўсё роўна да сэрца даходзілі. А князь побач сядзеў або стаяў
і пасміхаючыся, дачку супакойваў:

– Ірынка, родненькая, што ты так хвалюешся? Што ты так? Бы#
ло б з#за чаго, гэта не такія людзі як мы з табой, гэта ж быдла, і нават
горш. За добрую скаціну я больш грошай плачу, а гэта мне дарма
перапала. І няма чаго іх шкадаваць, не вартыя яны тваіх слёз.

Гаспадар дачку суцяшае, а яна яшчэ больш заліваецца і скрозь
плач спрыбуе бацьку ўгаварыць:

– Татачка, міленькі, гэтага нельга рабіць, нас жа Бог пакарае!
Не будзе нам адпачынку на тым свеце. Не знойдуць супакою нашы
душы! Не возьме нас маці сырая зямля! Нельга так жыць далей!

А князь толькі пасміхаецца.
– Які там Бог, якое пакаранне? Хто можа быць гаспадаром нада

мною, калі ў мяне багацця столькі, што магу паўсвету купіць, і на
другую палову ў падзямеллі каштоўнасцей застанецца? Патрэбна
жыць для асабістага задавальнення, а на тым свеце як#небудзь упа#
радкуецца. Не хвалюйся, дачушка.

Пасля аднаго з такіх пакаранняў, калі катавалі цяжарную жан#
чыну, Ірынцы зрабілася дрэнна, і яе доўга лячылі самыя вядомыя
ўрачы. Але стала дзяўчына пасля таго нейкай такой сумнай, рахма#
най, увесь час толькі і рабіла, што шчыра малілася са слязьмі і на
словы бацькі не звяртала ніякай увагі. Князь больш не загадваў ёй
прыходзіць на экзекуцыю, бо ўрачы папярэджвалі, што яна можа
памерці, калі будзе нервавацца.

Аднойчы Ірынка папрасіла:
– Тата, загадай пабудаваць храм. Няхай майстры зробяць вялікім

і прасторным. Буду там замальваць свае грахі перад Богам, успамі#
наць матульку, якая так рана мяне на гэтым свеце пакінула. І навош#
та яна гэта зрабіла? Загадай, тата, для цябе ж гэта так проста.

Князь адразу ж склікаў сваіх майстроў і загадаў: каб за паўгады
на высокім узгорку стаяў прыгожы храм.

Сагналі людзей з усёй акругі. Дзень і ноч гнуліся і мучаліся на
будоўлі. Не давалі ім ні спаць, ні есці, толькі працуй. Нават у дождж
праца не перапынялася. Маўчалі бедныя, бо зналі, чым можа скон#
чыцца непаслушэнства: замуруюць у сцяну, абкладуць з усіх бакоў
камянямі і будзе гэта табе магілай.

А пабудова атрымалася непаўторнай. Яшчэ верх не ўзвялі, а
яна ужо быццам дрэва прамое і высокае да неба цягнулася, блішчэ#
ла на сонцы. Але самае дзіўнае, што ўсе камяні, нягледзячы на пры#
родны колер (белы, шэры або чорны) у сцяне атрымліваліся аднака#
ляровымі – чырвона#крывавымі. Сяляне, якіх сагналі на будаўніцт#
ва, пачалі гаварыць між сабой, што гэта слёзы і кроў людскія
пафарбавалі іх у адзін колер.

Нарэшце, надышоў дзень, калі паклалі апошнюю цагліну, забілі
апошні цвік, замацавалі апошні гонт. Працаўнікі разагнулі спіны.

Нарэшце з палаца выйшла Ірынка і накіравалася да храма.
Людзі, якія бачылі гэта, падалі на калені і пачыналі хрысціцца, бо
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здавалася, што сама боская чысціня і шчырасць з’явіліся сярод іх
на зямлі. Княжна была ў белым адзенні. І гэта яшчэ раз падкрэсліва#
ла ўрачыстасць моманту. Быццам лілія плыла сярод натоўпу да па#
будаванага храма. Падышоўшы да дзвярэй, яна кінулася на калені,
у цішыні загучаў голас дзяўчыны:

– Госпадзі! Прабач мне мае грахі, прабач, Госпадзі! Няўжо на гэтай
зямлі нічога не зменіцца? Няўжо адзін па#ранейшаму будзе над лёсам
другога? Прабач, Божа, грахі майму бацьку! Прабач! З#за яго менавіта
і прасіла пабудаваць гэты новы храм у імя Тваё! Няхай надыдзе час,
калі ён зменіць свой характар, будзе з павагай ставіцца да людзей!

Людзі лавілі кожнае яе слова, бо яны ўпершыню чулі такія думкі,
выказаныя ад чыстага сэрца, ад усёй душы. Але Ірынка не паспела
дагаварыць сваю цудоўную малітву. Прагучаў голас князя:

– Што ты сабе дазваляеш? Ты прасіла пабудаваць храм для
таго, каб замальваць свае грахі і прасіць міласэрнасці ў Бога за маці,
а сама ўвесь гэты час згадваеш мяне, маё імя! За каго стала Бога
прасіць – за смярдзючых мужыкоў? У падзямелле яе! Няхай там свае
малітвы чытае, няхай адтуль Богу просьбы пасылае! У падзямелле!
Каб ніхто не бачыў і не чуў! Выконвайце!

Застагнаў народ, заплакалі людзі, але Ірынка супакоіла іх:
– Не трэба плакаць па мне, людзі! Не трэба! Няўжо вы і так мала

слёз кожны дзень праліваеце? Не бойцеся, я і там Богу маліцца буду.
– Выратуй цябе Божа, княжна! – прагучала ў натоўпе.
Ірынку кінулі ў сырое падзямелле, і там яна дзень і ноч адмаль#

вала грахі людзей і свае і праклінала бацьку#вырадка. Не ела, не
піла і дзесьці праз месяц памерла. Калі гэта здарылася, то сярод
начы пачалася навальніца, загрымеў гром, заблішчэлі маланкі, і го#
рад пачаў правальвацца.

Першымі пайшлі пад зямлю палац і храм, а потым астатнія па#
будовы. Да раніцы толькі чырвоныя камяні ляжалі вакол, і сярод іх
бруілася крыніца, разганяючыся, набіраючы сілу , пераходзячы
ў раку. Дзівіліся людзі, а больш таму, што вада ў ёй таксама чырво#
на#крывавага колеру. Пачалі казаць, што гэта кроў мучаніцы Ірынкі
з зямлі выцякае. Вырашылі тады між сабой у памяць аб гэтай дзяў#
чыне, якая не пабаялася за абяздоленых людзей да Бога звярнуцца
і за гэта смерць лютую прыняць, пабудаваць ля вусця ракі альтанку –
невялікую пабудову, дзе можна было б пасядзець, перачакаць дождж,
навальніцу, свечку запаліць, успамінаючы нявінна загубленую душу.
Усё даўно адбылося, альтанка развалілася, па белым свеце развея#
лася – і следу не засталося, – а памяць ўсё роўна жыве. Вось тая
самая альтанка (бяседка) і дала назву рацэ – Бесядзь1.

А вось што расказала жыхарка вёскі Слабада (Екацярынапол@
ле) Кудраўцава М. А., 1914 г. нар.:

«А ў нашай рэчкі Бесядзі вада ўсігда чыстая#чыстая, як сляза.
А чаму? А таму, што яшчэ ў старыя гады, калі дзевак сватаць хадзілі,
тады наладжвалі ў хаце бяседу. Ну, значыць, застолле, сватоў жа

1 У кнізе: Ненадавец, А. М. Жыццядальныя крыніцы / А. М. Ненадавец. –
Мінск, 2002. – С. 15–20.
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нада добра было прымаць. А потым ужо пасля бяседы ішлі дзеўкі
засватаныя на бераг рэчкі з падружкімі гуляць і слёзы свае плакаць.
Бо ўжо з маткамі жыць не будуць, замуж пойдуць у чужую сям’ю. А
слёзы нявест заўсёды чыстыя#чыстыя. Вось таму і рэчка наша так
завецца,  і вада ўсігда тут чыстая, вот так».

Жадунька

У адным мястэчку (яно далекавата ад сённяшняга пасёлка) гас#
падарыў такі дзікі і страшны пан, што ім заўсёды людзі дзяцей сваіх
палохалі. Вось ужо для каго чалавечае жыццё нічога не значыла.
Нашы продкі нават імя яго або прозвішча да нашчадкаў не данеслі,
бо быў чалавек паганы, і памяць пра яго справядліва павінна пара#
ўнацца з тым чартапалохам, што на яго магіле вырас. Прыгожыя
кветкі для добрых душ квітнеюць, а такія…

Зямлі і ўсякага дабра было ў дастатку. Ад бацькоў ўсё перайш#
ло яму ў спадчыну. Але па характару свайму быў такі, што, напэўна,
на ўсёй зямлі нідзе і не сустракалася. Калі б мог, то, мабыць, і за
ваду з сялян браў бы грошы. Прыслужнікаў усякіх падбіраў такіх як
сам. Спачатку доўга прыглядаўся, пасля толькі забіраў сабе пры#
слугоўваць. Як яны ні стараліся заслужыць павагу або пахвалу якую –
усё роўна пан ім не давяраў, сам усё пераправяраў, і, калі знаходзіў
памылку, не глядзеў, што прыбліжаны да яго быў селянін. Крычаў
страшным голасам:

– На стайню яго! На дубовы крыж! Усыпаць так, каб да канца
жыцця памятаў тое, чым трэба займацца пры панскім двары і як усё
выконваць! Не шкадаваць яго, каб і іншыя не думалі такое чыніць! На
крыж яго!

Усе людзі ведалі, што такое «дубовы крыж». Гэта была звычай#
ная лава#разгірака, толькі зробленая з таўшчэзнай дубовай плахі.
Да яе прывязвалі распранутага чалавека і пачыналі катаваць. Таму,
калі толькі чуўся голас гаспадара і ўспамін пра «дубовы крыж», усе,
хто знаходзіўся дзесьці ў зацішным месцы і яго там не мог заўва#
жыць кат, пачыналі хрысціцца. З крыжа назад, у жыццё, беднаму
дарогі ўжо не было. Вывязуць за вёску, быццам сабаку, і кінуць ў
наспех выкапаную яму, каб гаспадар нічога не заўважыў і не зла#
ваўся. Гэта ён са сваімі слугамі так абыходзіўся, дык што пра звы#
чайных людзей казаць.

Мала таго, што сам пан жорсткі, але яшчэ і шматлікія пры#
служнікі жыцця не даюць сваімі прыдзіркамі. Паспрабуй толькі не
выканаць даручэнне альбо адгыркнуцца, або паглядзець скрыва, то
ўсю спіну да жывога мяса спаласуюць і соллю прысыплюць, каб да#
лей загады выконваў. Адным словам, не жыццё, а мука была ў мяс#
цовых жыхароў. Што пажадае памешчык – тое і робяць. Нікому нават
не паскардзішся, не выплачаш свой боль. Паспрабуй толькі! Сам
пасля пашкадуеш, калі жывым застанешся!

Старэў пан, нічога не змянялася ў лепшы бок. Наадварот, яшчэ
больш шалеў гаспадар. Ужо звярталіся людзі да Бога, каб забраў гэ#
тага крывапійцу, але Усявышні забіраў тых, хто прасіў і маліўся, а яго
пакідаў. Відаць, і сам не ведаў, куды душу гэтага ваўкадава дзяваць
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пасля смерці. Так і вялося дзесяткі гадоў, і што ні год, усё горш і горш
станавілася няшчасным.

Аднойчы панскі слуга сабраў жыхароў з бліжэйшых пяці ці шасці
вёсак і з усмешкай звярнуўся да сабраўшыхся:

– Слухайце! Тут наш пан загадаў… Карацей, пан загадаў, каб
заўтра раніцай каля палаца сабраліся ўсе жанчыны, якія маюць не#
маўлят.

Натоўп хмурна маўчаў. Толькі пераглядваліся людзі і ніяк не маглі
дайсці да сэнсу пачутага. Такога яшчэ не было.

– Зразумела?! – спытаў слуга. – Не можаце зразумець? Я вам
трошкі больш раскажу. Пан жадае, каб да яго заўтра прыйшлі жанчы#
ны, якія кормяць грудзьмі дзяцей. Цяпер зразумелі?

Людзі толькі перашэптваліся. Але нічога не асмеліліся ўслых
адказаць.

– І глядзіце, няхай толькі якоя не прыйдзе і схаваецца… Дык я
хутка знайду!

Зраніцы перад панскім домам сабралася некалькі соцен жан#
чын. Яны былі рознага ўзросту: некаторыя пажылыя, якія выгада#
валі ўжо з дзесятак дзяцей, і маладыя, якія нарадзілі першы раз.
Напалоханыя жанчыны, апрунутыя ў самае лепшае адзенне, ста#
ялі і маўчалі. Кожная з іх баялася таго, што чакала іх наперадзе.
Глядзелі на панскі ганак, як на месца, адкуль вось#вось з’явіцца
якісьці цуд.

Прайшла цэлая гадзіна, але нічога не было. Толькі слугі, быц#
цам магутныя стаўбы, стаялі вакол палаца. Прайшла яшчэ гадзіна,
ніхто на ганак не выходзіў. Сонца асвятляла сваім шчодрым светам
ўсё навокал. Некаторыя жанчыны пачалі хвалявацца, пачалі пера#
шэптвацца:

– Як жа там нашы немаўляты?
– У мяне малако ў грудзях гарыць…
– Што рабіць, я свайго, як сюды бегла, дык і не карміла…
– Думала, што на гадзінку, а тут…
– Там плача мая дачушка… Яна ў мяне такая неспакойная і хва#

равітая, не дагледзіш – і прычэпіцца якая зараза…
– Эх, ды не ў адной цябе такое гора.
Захваляваліся жанчыны, загаманілі гучней, але ў гэты момант

пачуўся голас аднаго са слуг:
– На калені, кароўкі! На калені! Сам пан#гаспадар да вас на#

кіроўваецца!
Праз некалькі хвілін на парозе паказаўся той, каго так баяліся і

кім палохалі дзяцей. Ён быў падобны да засохшага грыба. Невяліка#
га росту, у брудным, але даволі дарагім адзенні, пан і хвілінку не мог
пастаяць спакойна на адным месцы. Вочкі яго бегалі па жаночых
тварах. Тая, на якой спыняўся яго позірк хоць на момант, адчувала,
як халадзее спіна.

– Я чаму вас сабраў… – гаспадар казаў гучным голасам. – Для
таго… Для таго, каб вы сваё малако, якім дзяцей корміце, тут сцэдж#
валі і злівалі вось у гэтае карыта. Малако сцэдзіце і па хатах. Вечарам
зноў тут збірайцеся для гэтага ж.
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– Навошта? – вырвалася ў адной з жанчын.
Пан пасміхнуўся і адказаў:
– Купацца буду ў ім, каб памаладзець!
– А чым жа мы дзяцей сваіх карміць будзем? – напэўна, між волі

ўскрыкнула адна з маці.
– Хто гэта сказаў? – пан. – Хто смелы такі? Пакажыце мне яе! –

звярнуўся ён да сваіх слуг, якія круціліся вакол натоўпу. Не бачылі
яны тую жанчыну, якая спытала, не маглі на гэты раз дапамагчы
гаспадару. Той ад такога адказу:

– За што я вас кармлю, ?! Маё адзенне носіце, мой хлеб ясцё,
але нічога не робіце. Шукайце, бо загадаю кожнаму другому даць
бізуноў!

Кінуліся слугі ў натоўп і выхапілі з яе зусім маладзенькую жан#
чыну, якая была больш падабна да падлетка, чым да маці. Яна
адбівалася, крычала, што не вінаватая, што не казала гэтых слоў,
але ніхто яе не слухаў, адна з жанчын не вытрымала і крыкнула:

– Яны ж проста схапілі небараку, баяцца, што іх пакараюць!
Схапілі абы каго, каб толькі ім самім на стайню не ісці!

Пан не чуў крыкаў натоўпу, уся ўвага была скіравана да жынчы#
ны, якую цягнулі да яго.

– Што ж гэта ты, паважаная, мяне так крыўдзіш? Што гэта ты не
паважаеш мае сівыя валасы? Няўжо і я, твой пан, для цябе нічога не
значу? Га?

– Я нічога не казала, я нічога не казала…
– Значыць, памыляюцца мае слугі?
– Так…
– Ого, ты яшчэ і маіх слуг крыўдзіш? Цягніце сюды дубовы крыж

і тут яе адлупцуйце, каб астатнія бачылі і ніколі больш мяне не пера#
бівалі!

Заплакала маладая жанчына:
– За што?
– Хутка! – вызверыўся пан, і некалькі слуг пабеглі на стайню.
Як ні маліла, як ні прасіла на каленях бедная жанчына, пан яе

не пашкадаваў. Білі бедную так, што сялянкі ў натоўпе галасілі, ба#
чыўшы, як шчыравалі панскія памочнікі. Пачулі, як няшчасная
ўсклікнула:

– Жадаю, каб ты захлынуўся ў нашым малацэ!
Памерла тая жанчына прама пад бізунамі, але і пан са сваім

палацам і слугамі праваліліся пад зямлю, а на тым месцы з’явілася
белая#белая, як малако, рака, якую і назвалі Жадунька1.

1 У кнізе: Ненадавец, А. М. Жыццядальныя крыніцы / А. М. Ненадавец. –
Мінск, 2002. –  62–64.
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ПЕСНЯ Ў ЖЫЦЦІ НАРОДА

Беларускі народ па праву можа ганарыцца сваёй багатай спад#
чынай, дзе ярка адлюстраваны яго высакародныя ідэалы, прага да
плённай працы, маральная чысціня душы, здольнасць да глыбокіх
пачуццяў, практычная і філасофская мудрасць, любоў да свайго род#
нага краю і ўсё тое лепшае, чым і для чаго жыве чалавек. Асабліва
гэта тычыцца народнай песні. Нездарма кажуць, што «песня – душа
народа». І гэта сапраўды так. Вясёлыя і сумныя, лірычныя і жартоў#
ныя, абрадавыя і пазаабрадавыя, заўсёды мілагучныя, прыгожыя,
поўныя вялікага хараства і шчырасці, беларускія песні – гэта велі#
зарная найкаштоўнейшая энцыклапедыя жыцця нашага народа.
Багатыя векавечныя традыцыі і высокаэтычная вартасць беларус#
кай народнай песні забяспечылі ёй неўміручасць. Яна бытуе і сёння,
застаючыся духоўнай повяззю пакаленняў, крыніцай радасці, твор#
чага натхнення, сродкам далучэння да сапраўдных каштоўнасцей.

Народныя песні спявалі ў час каляндарных і сямейных абра#
даў, у час працы і адпачынку, з любой нагоды і проста «для душы».
Нашы продкі віталі песняй і надыход вясны, і з’яўленне на свет нова#
га чалавека, дзякавалі маці#зямлі за добры ўраджай, скардзіліся,
выказвалі свае мары, надзеі, пажаданні, дзякавалі Богу за кожнае
імгненне жыцця.

Веснавы цыкл народнага календара вельмі цікавы і разнас#
тайны сваімі абрадамі і мноствам відаў паэзіі, функцыянальна звя#
занай з земляробчымі, гаспадарчымі, сямейнымі клопатамі селяні#
на, яго перажываннямі, уяўленнямі і ўспрыняццямі навакольнага
свету. Сяляне чакалі вясну, гукалі, каб паскорыць яе прыход, рада#
валіся, што яна «адмыкае зямліцу, выпускае травіцу на ранняе лета,
на буйнае жыта»1.

Да веснавога цыкла адносяцца песні: вяснянкі, валачобныя,
велікодныя, юраўскія, траецкія (або сяміцкія), куставыя, русальныя.
Да іх можна дабавіць карагодныя і талочныя песні, якія выконваліся
ў розныя часы веснавога цыкла. Паўсюдна, пачынаючы часцей за
ўсё з Дабравешчання, дзяўчаты залазілі на горкі, стрэхі будынкаў і
гукалі вясну. Гуканне вясны спалучалася ў многіх вяснянках з заклі#
наннем карысці ад яе прыходу людзям.

З веснавых песень асаблівай мастацкай дасканаласцю і адмет#
насцю вылучаюцца валачобныя песні. Валачобныя песні, як і восень#
скія, а таксама хрэсьбінныя песні, вызначаюць жанрава#бытавую
спецыфіку беларускага фальклору. Па сведчанню С. Карскага, «ва#
лачобнікі захаваліся толькі на Беларусі, таму што гэты велікодны

1 Шэйн, П. В. Матэрыялы для вывучэння побыту і мовы рускага насельніц@
тва Паўночна@Заходняга краю. – Т. 1. – Ч. 1. – 1887. – С. 127.
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звычай даўно ўжо прапаў у маларасійскай вёсцы, а ў Велікарасіі яго,
здаецца, ніколі не існавала, таму што апошняе – гэта свята прас#
лаўлення і апявання толькі духоўнымі асобамі»1.

Валачобныя песні беларускага земляробчага календара маюць
нацыянальную спецыфіку. Ні ў аднаго з еўрапейскіх народаў мы не
знойдзем такога багацця зместу, звязанага з аграрнымі клопатамі
селяніна. У валачобных песнях часам падрабязна апісваюцца ўсе
святы і звязаныя з імі сельскагаспадарчыя работы.

Сяляне чакалі валачобнікаў не толькі таму, што ім падабалася
іх віншаванне і велічанне ў песнях, але і надзеі на здзяйсненне пажа#
данняў, выказаных імі. У далёкім мінулым яны верылі ў магічную сілу
слоў валачобных песень, пазней па традыцыі прымалі валачобнікаў
як таленавітых спевакоў, ад выступлення якіх сяляне атрымлівалі
эстэтычную асалоду.

Валачобнікі прапануюць гаспадару паглядзець на двор, дзе ў
шатры сам Бог сядзіць, а перад ім «усе святыя шыкуюцца, рухаюц#
ца: катораму святу наперад пайсці». Далей яны пералічваюцца:

Святыя Саракі наперад пайшлі,
Святы Аляксей сохі чэшаць,
Святое Благавешчанне заворваець,
Святы Вербіч вярбу пасвянцаець,
Чысты чацвер ячмень засяваець,
Святое Вялічка з красным яечкам…
Радаўніца статак запасываець,
Святы Юрай, божы пасол,
Да Бога пайшоў
Да ўзяў ключы залатыя,
Адамкнуў зямлю сырусенькую,
Пусціў расу цяплюсенькую
На белы свет і на ўвесь свет.
Святы Барыс бабы сеець,
Святы Мікола па межах ходзіць,
Жыта родзіць,
Урасіўся, умачыўся,
Пад залаты пояс падапхнуўся.
Святы Ушэственнік жыта выплываець,
Святая Сёмуха гнаі возіць
І Бога просіць… 2

І гэтак кожнае свята выконвае свае абавязкі (называюцца ўсе
святы да наступных Саракоў), забяспечвае гаспадару багаты ўра#
джай. Спадзяванні падмацоўваюцца пажаданнямі валачобнікаў. У за#
ключнай частцы песні:

Дай, Божа, каб жыта радзіла
На ніве – капамі, а ў гумне – скірдамі,
На таку – умалотна, а ў арудзе – спорам,
А ў арудзе – намолам,

1 Земляробчы каляндар: абрады і звычаі / уклад. А. І. Гурскі. – Мінск, 1990.  –
С. 157.

2 Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – Мінск, 2002. – С. 19.
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У дзяжы – падходам, а ў печцы ростам,
На стале – сыццём!1

Гэтую песню спяваюць і ў Хоцімскім краі.
Да веснавога цыкла адносяцца юраўскія песні, выкананне якіх

прымеркавана да свята Юр’я (Георгія) – апекуна жывёлы і земляроб#
ства. У юраўскіх песнях (таксама ў многіх валачобных) Юрай выконвае
ролю своеасаблівага божага ключніка, які «адмыкае зямлю, выпускае
расу», на яе і заклікаюць песні выпускаць хатнюю жывёлу.

Цікавым, насычаным рознымі абрадамі, было свята Тройцы, або
Сёмухі, якое адзначалася праз сем тыдняў пасля Вялікадня. На гэта
свята ўшаноўвалі продкаў, віталі расквітнеўшую прыроду. Для Трой#
цы характэрны абрад кумавання дзяўчат, завівання бярозы, завіван#
ня вянкоў і варажбы на іх аб шлюбе і будучыні наогул. Гэты абрад
адлюстраваны ў траецкіх песнях, у якіх з надзвычайным паэтычным
хараством ушаноўваецца культ расліннасці, дрэў. У гэтых песнях
адлюстраваліся анімістычныя погляды продкаў.

На другі дзень Тройцы на Піншчыне вадзілі «Куста». Выбіралася
самая прыгожая ў вёсцы дзяўчына, якую ўбіралі ў зелень, сплеценую
з галінак клёну, і на галаву надзявалі вянок. Гурт дзяўчат вадзіў «куст»
па вёсцы пад песні, якія атрымалі назву куставых. Як калядоўшчыкі
і валачобнікі, гурт дзяўчат прасіў у гаспадароў за свае спевы «тры
барылкі гарэлкі» або «хоць па залатому» і інш. У далёкім мінулым ва#
джэнне «куста» і спевы мелі галоўнай магічную функцыю: садзейні#
чаць ураджайнасці нівы і шчаслівай долі тым, каму адрасаваліся песні.

Завяршаўся веснавы цыкл русальнымі песнямі, якія выконвалі#
ся на Граным, або Русальным, тыдні. Важнейшы абрад тыдня – про#
вады русалкі. Ёю апраналі дзяўчыну, спляталі вянок з кветак васіль#
коў, хмелю, надзявалі яго на яе і вялі ў жыта ў суправаджэнні спеваў
русальных песень, пакідалі там дзяўчыну. Перад тым, як вялі русал#
ку#дзяўчыну, тройчы спявалі песню «Ой, ты Васіль, ты мой Васілё#
чак»2. Вярталіся ў вёску, вадзілі карагоды.

У веснавых песнях ярка адлюстроўваецца ўспрыняцце сяля#
намі прыроды, яе адраджэнне пасля зімы.

Да летняга цыкла беларускай каляндарна#абрадавай паэзіі ад#
носяцца купальскія, пятроўскія, жніўныя і дажынкавыя песні. Купал#
ле – свята ў гонар сонца, жыватворных сіл прыроды, зямнога плёну.

Салярны культ у гэтым свеце дамінантны. Імітацыяй руху сонца
лічыцца ваджэнне карагодаў вакол вогнішча. Да сонца звяртаюцца
многія купальскія песні.

У купальскіх песнях адлюстраваліся пажаданні моладзі, каб у свя#
точную ноч Бог даў пагоду і каб ночка была вясёлая, з музыкай і спе#
вамі, а дзяўчаты маглі начаваць у гаі, віць вяночкі, збіраць зёлкі, гуляць.

Міфалагічны вобраз Купалы часам персаніфікаваўся: уяўляўся
дзяўчынай, якая «сядзіць на плоце», а «яе галоўка ў злоце»3. Купалка
кліча «Івана на вулку» або яе клічуць, яна ж кажа: «Не маю часу – трэба

1 Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – Мінск, 2002. – С. 20.
2 Ліцьвінка В. Святы і абрады беларусаў / В. Ліцьвінка. – Мінск, 1997. – С. 112.
3 Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – Мінск, 2002. – С. 296.
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хадзіці каля жыта»1. Песні пацвярджаюць, што абрады і паэзія Купал#
ля мелі магічную утылітарную функцыю, накіраваную на павышэнне
ўраджайнасці і абарону нівы ад злых сіл.

Не менш значнае месца ў купальскіх песнях, чым аграрна#гас#
падарчая тэматыка, займаюць тэмы кахання, сямейна#бытавых ад#
носін. Папулярнымі былі шматлікія песні жартоўнага характару, якімі
абменьваліся дзяўчаты і хлопцы.

Вельмі цікавыя купальскія балады. Яны даволі разнастайныя па
змесце і форме. Класічны баладны сюжэт прысвечаны тэме інцэсту і
грунтуецца на паданні аб паходжанні кветкі браткі (брат і сястрыца).

Блізкімі да купальскіх з’яўляюцца пятроўскія песні, некаторыя
з іх маюць агульныя сюжэты. Пераважае ў пятроўскіх песнях шлюб#
ная і бытавая тэматыка, лірызм, адлюстраванне перажыванняў дзяў#
чыны. Структура, рытміка, мастацкая вобразнасць у многім падоб#
ная да купальскіх песень.

У летнім цыкле земляробчага календара значнае месца зай#
мала жніво. У песнях зажынак славілі жнеек, гаспадара, першы
снапок. Уласна жніўныя песні гучалі і пры хадзьбе жнеек на ніву, і
ў час жніва, і пры вяртанні з поля. У іх адлюстравалася цяжкая пра#
ца жынчын, асабліва ў час існавання прыгоннага права, калі з іх
здзекаваліся і памешчыкі#прыгоннікі і іх прыганятыя. Сацыяльная
несправядлівасць, якая панавала ў той час, востра выкрываецца
ў многіх жніўных песнях, параўнальна ў большай ступені, чым у
іншых каляндарна#абрадавых песнях. Каларытна малюецца
ў жніўных песнях вобраз сялянкі#жняі, працавітай, гордай, душэў#
най, сумленнай.

Касмалагічныя ўяўленні сялян выразна выяўляюцца ў песнях,
у якіх жнейка просіць дапамогі ў сонца перапыніць працу.

У такіх песнях персаніфікуюцца зара, сонца, месяц. У многіх пес#
нях адухаўляецца поле: яно «дрэмле», «іграе», «звініць»2. Менавіта
поле як жывую істоту заклінае жнейка: «Ніўка, ніўка, аддай маю сілку //
На другую ніўку!»3.

Тэматыка жніўных песень разнастайная: у іх адлюстраваюцца
перажыванні маці за дачку, трапіўшую ў варожую ёй сям’ю, успры#
няцце навакольнага жыцця і прыроды, матывы кахання і шлюбу і інш.

Заканчэнне жніва называецца ў народзе дажынкамі, або абжын#
камі. Жнейка вырывала траву з недажатага кусціка жыта каля кала#
соў, называла яго «раёвай» або «спарышовай» барадой. Песні, якія
жнейкі спявалі ў час завівання «барады», былі накіраваны на магіч#
нае дзеянне забяспячэння новага ўраджаю.

Асаблівую цікавасць даследчыкаў выклікаюць міфалагізаваныя
вобразы спарыша і рая (райка). У найбольш даўніх песнях і спарыш,
і рай успрымаліся як звышнатуральныя істоты, якія валодаюць маг#
чымасцю павышаць ураджайнасць нівы.

1 Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – Мінск, 2002. –
С. 299–300.

2 Тамсама. –  С. 383.
3 Тамсама. –  С. 382.
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Цікава персаніфікуецца ў дажынкавых песнях жыта: яно гаво#
рыць чалавечым голасам, што не можа «ў полі стаяці, каласоў дзяр@
жаці»1.

Дажынкі звычайна заканчваліся песнямі, у якіх славіўся Бог і
выказвалася падзяка за дажынкі.

Восеньскі цыкл земляробчага календара ў беларусаў ад#
розніваецца ад іншых народаў больш багатай паэзіяй, што выму#
сіла даследчыкаў аднесці яе да нацыянальнай спецыфікі бела#
рускага фальклору, як валачобныя і хрэсьбінныя песні. У во#
сеньскіх песнях адлюстраваны завяршальныя работы земляроба
на полі. Але дыяпазон ахопу рэчаіснасці, звязаны з гэтай парой
года, значна шырэйшы: апрача песень ярынных, ільняных і ка#
напляных, якія прымяркоўваліся да ўборкі яравых культур, а так#
сама да збору ягад, грыбоў, арэхаў, да гэтага цыкла адносяцца
песні, у якіх адлюстроўваецца перадшлюбная і сямейная тэматы#
ка, што абумоўлена павелічэннем у гэты час вяселляў. Часам да
восеньскіх адносяць і пастуховыя песні, але ж гэтыя песні выкон#
ваюцца і вясной, і летам.

У зімовы перыяд на Каляды і Новы год гурты калядоўшчыкаў
хадзілі па вёсцы ад хаты да хаты і пад акном або ў хаце спявалі
велічальныя песні і ў заключэнне прасілі або патрабавалі дароў. Ты#
повая калядная песня мела зачын, у якім паведамлялася аб пры#
ходзе ў хату каляды, галоўную частку – велічанне гаспадара і членаў
сям’і (нярэдка ў асобных песнях), пажаданне дабрабыту і шчасця –
і заключную частку, у якой часам пералічваліся дары, запатрабава#
ныя калядоўшчыкамі. Галоўная частка вылучалася паэтычным ха#
раством ідэалізацыі гаспадароў і іх хаты, гаспадаркі, часцей за ўсё,
занадта гіпербалізаванай.

Калядныя песні ў многіх выпадках могуць і не мець такой струк#
туры, тады яны пачынаюцца без зачына, замест яго калядоўшчыкі
маглі праспяваць асобную песню пра каляду або песню з рэфрэнам
«Святы вечар» або «Каляда» ці «Святы вечар людзям добрым». Асоб#
на, пасля некалькіх песень, рэчытатывам выконвалася часам і пат#
рабаванне дароў. У песнях прыгожа паэтызуецца двор, гаспадарка,
гаспадар і яго сям’я.

Асабліва любілі сяляне абход двароў з «казой», якую вадзілі гур#
ты своеасаблівых артыстаў з сялянскіх хлопцаў і дзяўчат, спецыяль#
на апранутых.

У тэматычнай разнастайнасці зместу калядак і шчадровак вы#
лучаецца, як галоўная, тэма земляробчай працы, ідэалізацыя і паэ#
тызацыя яе плёну. Паказваецца ў калядных песнях шчодрасць Бога.

Да пераходнага часу ад зімы да вясны адносяць Масленіцу, якую
святкавалі за тыдзень перад сямітыднёвым постам перад Вялікаднем.
На Масленіцу вадзілі карагоды, танцавалі, спявалі вясёлыя песні.

Да спецыфічных з’яў беларускага фальклору адносіцца радзін>
ная паэзія. Хрэсьбінныя песні (назва гэта ўмоўная, таму што яны
паходзяць з далёкага мінулага, яшчэ з дахрысціянскіх часоў) можна

1 Жніўныя песні / уклад. А. С. Ліс, В. І. Ялатаў. – Мінск, 1974.  – С. 473.
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ўмоўна падзяліць на некалькі груп: велічальныя, жартоўныя і зас#
тольна#бяседныя. Аднак трэба мець на ўвазе, што жартоўнай можа
быць і велічальная, і бяседная хрэсьбінная песня. Можна таксама
вылучыць асобна песні#пажаданні да нованароджанага.

У беларускім вяселлі нямала агульнага з рускім. Але ў шлюб#
най абраднасці кожнага з гэтых народаў за многія стагоддзі выпра#
цаваўся свой адметны нацыянальны вясельны рытуал, традыцыі
якога ў большай ці меншай ступені захаваліся і ў сучаснасці, асаблі#
ва ў беларусаў. Разам з тым у вясельных абрадах і звычаях кожнага
народа існуюць рэгіянальныя і мясцовыя асаблівасці, якія праяўля#
юцца ў разнастайных абрадах, рытуальных дзеяннях, песнях, пры#
пеўках, прыгаворках і да т. п.

Увесь вясельны абрад на кожным сваім этапе напоўнены песнямі.
Песні амаль ва ўсіх старажытных абрадах (асабліва ў вясельных) часта
маюць магічны сэнс. Вера ў магічную сілу слова (і спеву) вядома з даўніх
часоў у многіх народаў свету. У вясельных песнях праслаўляюцца ма#
ладыя, гучыць пажаданне ім шчасця, здароўя, дабрабыту, нараджэння
здаровых дзяцей. Людзі верылі, што калі бедных і непрыгожых у песнях
называюць прыгожымі і багатымі, то так і будзе на самой справе. Ма#
ладых у песнях часта называюць «князем з княгіняю», «баярынам
з баярыняй»; тым самым падкрэсліваецца і выключнае іх становішча
ў гэты адзіны ў жыцці дзень і гучыць спадзяванне на тое, што жыць яны
будуць у дабрабыце, як сапраўдныя баяры і князі.

Значную частку беларускай вясельнай паэзіі складаюць кара#
вайныя песні. Ад іншых вясельных песень яны адрозніваюцца больш
дакладнай дыферэнцыяцыяй у межах абраду, ярка выражаным аб#
радавым прызначэннем, у асноўным яны прысвечаны працэсу пры#
гатавання каравая, яго ўсхваленню.

У пазаабрадавых песнях даследчыкі вылучаюць песні пра ка#
ханне, сямейна#бытавыя і сацыяльна#бытавыя. Асаблівай змястоў#
насцю, лірызмам, прыгажосцю і пяшчотай характарызуюцца бела#
рускія народныя песні пра каханне.

«Мінаюць і аддаляюцца дзесяцігоддзі, мяняюцца эпохі, чалавец#
тва выходзіць на ўсё больш высокія рубяжы навукова#тэхнічнага праг#
рэсу, а складзеныя сто ці, можа, дзвесце гадоў назад гранічна про#
стыя радкі пра каханне не старэюць, не трацяць актуальнасці і наўздзіў
патрапляюць сваім эмацыянальным ладам і настроем адгукнуцца
на самыя патаемныя зрухі ў жыцці сучаснага чалавека»1, – трапна
адзначыў Н. С. Гілевіч.

Галоўныя героі любоўных песень – дзяўчына і хлопец. Вобраз
дзяўчыны, увасоблены народам, паўстае ў надзвычайным паэтыч#
ным харастве: яна надзяляецца здольнасцю на глыбокія пачуцці,
вызначаецца вернасцю ў каханні, маральнай чысцінёй, высакарод#
насцю, сумленнасцю, працавітасцю. Даверлівая і справядлівая ва
ўзаемаадносінах да каханага, яна часам сустракаецца з ашукан#
ствам і здрадай, што выразна раскрываецца ў шэрагу беларускіх
песень.

1 Лірычныя песні / уклад. і рэдакцыя Н. С. Гілевіч. – Мінск, 1976. – С. 91.
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Розныя гістарычныя эпохі адбіліся на змесце песень пра ка#
ханне: у іх адлюстравалася становішча дзяўчыны і хлопца, іх залеж#
насць ад волі паноў#прыгоннікаў і бацькоў у часы прыгоннага ладу,
адносная свабода ў каханні і шлюбе ў наступныя гады.

Мастацкая чароўнасць вобразаў, чысціня пачуццяў закаханых аб#
малёўваецца яркімі фарбамі, супастаўленнямі з прыроднымі з’явамі,
маляўнічымі карцінамі пейзажу, якія садзейнічаюць больш глыбокаму
адлюстраванню перажыванняў герояў. Як і ў іншых народных песнях, тут
шырока выкарыстоўваецца псіхалагічны паралелізм, персаніфікацыя.

Даследчык беларускіх народных песень пра каханне І. К. Цішчан#
ка слушна заўважыў адлюстраванне ў іх многіх жыццёвых праблем.

«Песні пра каханне – цэлы комплекс узаемаадносін, у іх, як
у фальклоры, скрыжаваліся самыя розныя сямейна#бытавыя і грамад#
скія праблемы – звычаёва#прававыя, сацыяльныя, маральныя, філа#
софскія, этычныя і эстэтычныя. Аднак самым вышэйшым прынцыпам,
які рэгуляваў узаемаадносіны паміж маладымі закаханымі людзьмі,
заставалася народная мараль, якая ўвабрала ў сябе ўсё лепшае, што
выхоўвала ў чалавеку ідэалы дабра, высакародства і справядлівасці»1.

Любоўныя песні вызначаюцца надзвычайнай мастацкасцю і міла#
гучнасцю. Не выпадкова беларускія і рускія кампазітары шырока
выкарысталі іх у сваіх апрацоўках (Тэраўскі, М. Анцаў, М. Аладаў,
М. Чуркін, А. Багатыроў, В. Залатароў, І. Кузняцоў, І. Любан, П. Падка#
выраў, Г. Пукст, В. Яфімаў, Я. Цікоцкі, А. Копасаў, А. Сапожнікаў,
Г. Лабачоў, А. Свешнікаў і многія іншыя).

Другаснае жыццё песень у апрацоўках кампазітараў, іх вялікая
папулярнасць у беларускага, рускага і іншых народаў – яркае свед#
чанне іх змястоўнасці і высокага паэтычнага хараства.

У пазаабрадавай народнай лірыцы значнае месца займаюць ся>
мейна>бытавыя песні, якія, як лічаць даследчыкі, узніклі пазней за
абрадавыя песні і песні пра каханне. Разам з тым многія сямейна#
бытавыя песні генетычна ўзыходзяць да каляндарна# і сямейна#аб#
радавых як па змесце, так і па мелодыі. Яны страцілі сувязь з абра#
дамі і пачалі выконвацца ў любы час.

Некаторыя тэмы песень пра каханне развіваюцца ў сямейна#
бытавой лірыцы. Асабліва шырокае адлюстраванне атрымала тэма
долі#шчасця, бяздолля, нядолі#няшчасця, гора, бяды. У сямейна#
бытавых песнях пераважае паказ ліхой, няшчаснай долі жанчыны ў
замужжы: у чужой сям’і.

Часта адлюстроўваецца ў песнях жыццё жанчыны з мужам#п’я#
ніцам. Некаторыя з гэтых песень ўзніклі ў той час, калі існаваў рэк#
руцкі набор, што вынікае са зместу твора: жанчына «не раз, не два
праз акенца ўцякала // Дай не раз, не два пад страхою начавала…»,
таму і запісала «п’яніцу ў салдаты». Забралі «п’янічаньку ў набор»,
але «жонка баіцца, каб не ўцёк»2.

1 Сямейна@бытавыя песні / склад. І. К. Цішчанка, Г. В. Таўлай. – Мінск, 1984.  –
С. 431.

2 Сацыяльна@бытавыя песні / уклад. І. К. Цішчанка, В. І. Скідан, Г. В. Таўлай. –
Мінск, 1987.  – С. 174–175.
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Востра крытыкуецца ў народных песнях здрада мужа або жонкі
(часцей за ўсё здраджвае ў сямейна#бытавых песнях муж). Увогуле
тэматычная разнастайнасць сямейна#бытавых песень такая ж бяз#
межная, як само жыццё ў сям’і.

Бяседнымі ў народзе называюць песні, якія спяваліся з любой
нагоды ў сям’і, у вёсцы, проста ў час застолля.

З усіх відаў пазаабрадавай лірыкі пазней узніклі сацыяльна>
бытавыя песні. У адрозненне ад песень пра каханне і сямейна#бы#
тавых, змест многіх сацыяльна#бытавых песень дазваляе з пэўнай
доляй дакладнасці вызначыць час іх узнікнення (напрыклад, пахо#
джанне рэкруцкіх песень звязана з увядзеннем рэкруцкага набору,
г. зн. не раней 1699 г., калі Пётр І выдаў указ аб рэкрутчыне і пажыц#
цёвай службе салдата, заменены ў 1793 г. на 25#гадовую службу,
пазней – яшчэ на больш кароткі тэрмін).

Сацыяльна#бытавыя песні дыферэнцыруюцца на рэкруцкія
і салдацкія, казацкія, антыпрыгонніцкія, чумацкія, бурлацкія (бат#
рацкія), прымацкія.

Рэкруцкія і салдацкія песні амаль не адрозніваюцца, таму што
рэкрут (навабранец) станавіўся салдатам і павінен быў верна слу#
жыць цару і айчыне. Для маладога хлопца служба ў царскім войску
была цяжкай павіннасцю: ён разумеў, што развітваецца з сям’ёй, ня#
вестай назаўсёды, а калі вернецца, то мала каго застане. Таму раз#
вітанне з рэкрутам суправаджалася плачам, галашэннямі. Існавала
вялікая сацыяльная несправядлівасць пры выбары рэкрута з сельс#
кай абшчыны, што яскрава адлюстравалі народныя песні. Багатыя
заўсёды маглі адкупіцца ад набору ў войска. Не жадаючы ісці на па#
жыццёвую салдацкую катаргу, хлопцы спрабавалі ўцячы, схавацца,
але іх лавілі, закоўвалі ў кайданы і везлі як злачынцаў на пункт прыёму
навабранцаў. У многіх рэкруцкіх песнях падрабязна адлюстроўваец#
ца сама практыка набору.

Пашыранай тэмай салдацкіх песень з’яўляецца тэма гібелі сал#
дата. У некаторых песнях ён «тры войскі збівае», а на чацвёртым
геройскі гіне.

Часам замест салдата ў тэкстах на той жа сюжэт фігуруе казак,
(асабліва ў песнях пра гібель героя). Казацкія песні таксама былі
папулярнымі на Беларусі. Па свайму паходжанню яны старэйшыя
за салдацкія (складзены ў XVI–XVII стст.).

Сацыяльныя адносіны асабліва востра адлюстроўваюцца ў ан#
тыпрыгонніцкіх песнях, якія, як і іншыя сацыяльна#бытавыя, маюць
вялікае пазнавальнае значэнне: мы даведваемся аб бяспраўным ста#
новішчы сялян, іх адносінах да паноў прыганятых – непрымірымай
нянавісці да іх.

Блізкія па сацыяльнай вастрыні адлюстравання рэчаіснасці з’яў#
ляюцца бурлацкія, батрацкія і прымацкія песні. Бурлацкія і батрацкія
песні ў беларускай вусна#паэтычнай творчасці па змесце не адрозн#
іваюцца, таму што наёмных работнікаў#батракоў у Беларусі называлі
бурлакамі. У песнях бурлакоў і батракоў адлюстроўваецца цяжкае
і бяспраўнае іх становішча ў грамадстве, бедны побыт, сацыяльны
пратэст. Жыццё батракоў, наёмных работнікаў адлюстроўваецца
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ў песнях, якія раскрываюць невыносную цяжкасць працы і мізэрнасць
платы за яе.

Па сацыяльнай накіраванасці блізкія да батрацкіх прымацкія
песні. Прымак, па сутнасці, часцей за ўсё быў батраком у сям’і жонкі
і такі ж бяспраўны. Працаваў без ніякай аплаты, пераносіў здзекі
гаспадароў – бацькоў жонкі. Нездарма ў многіх песнях сцвярджаец#
ца: «А хто ў прымах не бываў, той гора не знае». Пасля цяжкай працы
на полі яго прымушаюць выконваць самую цяжкую і брудную работу
ў хаце і гаспадарцы. Але яму не дзякуюць за шчырую працавітасць, а
несправядліва папракаюць за дрэннае аранне і інш. Як і батрак, пры#
мак скардзіцца на сваю ліхую долю.

Чумацкія песні больш распаўсюдзіліся на Украіне, дзе промы#
сел быў больш развіты. Але чумакі з Украіны вазілі соль і ў Беларусь і
адначасова перадавалі свае песні, якія былі ўспрыняты беларускімі
чумакамі і праз іх бытавалі не толькі ў асяроддзі чумакоў. Гэтыя песні
набылі нацыянальныя рысы і таксама, як і ўкраінскія, адлюстравалі
нялёгкую працу чумакоў. Дарога ў Крым за соллю была не толькі цяж#
кай, але і небяспечнай, таму сям’я заўсёды развітвалася з чумаком з
сумам, плачам. У песні «Да пашоў чумак у дарогу» пры развітанні
«малы дзеткі плачуць, ацец#матка тужыць»1. А ў песні «Захмурнела
сем пар валоў сівых» хворы чумак прадчувае сваю гібель і звяртаецца
да таварыша, каб ён пахаваў яго пад «белай бярозаю, кудою чумакі
ідуць», і яны яго будуць памінаць2.

Смерць на чужбіне заўсёды лічылася самай цяжкай, асабліва
калі ў чумака заставаліся маладая жонка і малыя дзеткі (як у песні
«Забалеў казак»3). Смерцю чумака заканчваюцца многія песні. У іх
адлюстроўваюцца перажыванні яго самога пры развітанні з тавары#
шамі, гора і смутак жонкі і маці.

Нялёгкім было жыццё народа, але беларусы не страцілі веру ў
лепшае, у шчаслівую долю. Беларусам уласцівы не толькі фаталізм,
але і аптымізм. Нашы продкі добра ведалі, што калі бядзе не падда#
вацца, а пасмяяцца з яе, то яна адыдзе. З даўніх часоў было заўва#
жана, што смех уздымае жыццёвую сілу і жыццяздольнасць. У бела#
русаў ёсць шмат вясёлых, жартоўных песень, якія выконвалі ў час
абрадаў пэўную магічную функцыю (адвесці злыя сілы, забяспечыць
вясёлае жыццё дзіцяці альбо маладой сям’і) або проста суцяшалі і
забаўлялі людзей. Жартоўныя песні – важная часка беларускага
фальклору, узорныя прыклады народнага слова, паэтычнай даска#
наласці, трапнасці, дасціпнасці.

Асноўнай тэмай жартоўных песень з’яўляюцца сямейна#бы#
тавыя адносіны (асноўнымі персанажамі выступаюць найчасцей
муж і жонка, дзед і баба, зяць і цешча, хлопец і дзяўчына; іх заган#
ныя рысы становяцца прадметам асмяяння). Жартоўныя песні
высмейваюць ляноту, нядбайнасць, п’янства, прагнасць, хцівасць,

1 Радченко З. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские). –
СПб., 1888. – С. 195.

2 Тамсама. – С. 284–285.
3 Тамсама. – С. 286.
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сквапнасць, нявернасць, дураслівасць і г. д. Гумар заўсёды з’яў#
ляўся сродкам маральнага выхавання чалавека, асабліва моладзі.
Жыццесцвярджальны пафас наогул праходзіць праз усю народную
песенную лірыку.

Беларусы вельмі цэльныя натуры. Сціплыя, гасцінныя, памяр#
коўныя, талерантныя, працавітыя, сумленныя, дабразычлівыя,
вельмі добрыя бацькі. Цудоўная сістэма выхавання дзяцей выкла#
дзена ў адной толькі беларускай прыказцы: «Да пяці год пястуй дзіця
як яечка, з сямі пасі як авечку – тады выйдзе чалавечка». Такі погляд
на выхаванне вельмі падобны на ўсходнюю думку пра тое, што дрэн#
ных дзяцей не бывае, дзеці бываюць толькі добрыя і вельмі добрыя.
Наш народ стварыў для дзяцей цудоўныя творы: казкі, песні, калы#
ханкі і г. д.

Калыханкі – песенькі, якія спявае маці для дзіцяці, каб яно за#
снула. Назва песні абумоўлена яе выкананнем: спяваецца ў час ка#
лыхання калыскі з дзіцем. Калыханкі старажытныя па сваім паход#
жанні і ўстойлівыя па бытаванні: яны не страцілі сваіх функцый і
папулярнасці і ў наш час. Мэта калыханкі – супакоіць дзіця – дасяга#
ецца ўсім яе зместам і манерай выканання: ласкава і пяшчотна зак#
лікаецца дзіця спаць, спасылаючыся пры гэтым на жывёльных пер#
санажаў – «памочнікаў» у хаце.

Баю, баю, любачка,
Спі, мая галубачка.
Усе куркі паснулі,
Галовачкі пахінулі.
Адзін коцік не спіць,
Табе песеньку мурчыць1.

Самымі распаўсюджанымі персанажамі беларускіх калыханак
з’яўляюцца кот, куры, пеўнік, галубы. Даследчыца Г. А. Барташэвіч
слушна заўважыла: «Надзвычайная напеўнасць, пяшчотнасць у ка#
лыханках ствараецца паўтарэннем асобных слоў, гукаў, ужываннем
слоў з памяншальна#ласкальнымі суфіксамі. Не апошняе месца тут
належыць і гукаперайманню»2.

На ўсіх нялёгкіх гістарычных шляхах наш народ суправаджала
песня. Яна дапамагала, суцяшала, забаўляла, падтрымлівала, да#
вала надзею на лепшае. Песня захавала душу народа, яго лепшыя
рысы і якасці. І вялікі дзякуй нашаму народу, які захаваў для нас,
людзей ХХІ стагоддзя, свае цудоўныя песні.

1 Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад Рама@
ненка С. Р., 1918 г. нар.

2 Барташэвіч, Г. А. Дзіцячы фальклор / Г. А. Барташэвіч // Беларуская вус@
на@паэтычная творчасць. – Мінск, 2000. – С. 502.
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ПЕСЕННАЕ БАГАЦЦЕ ХОЦІМСКАГА КРАЮ

Запісана ў в. Янаполле Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Ламекінай Г. П., 1940 г. нар., Будзянковай Н. С., 1935 г. нар.:

Бяседная

1. Па небу тучы, па небу хмары,
Па небу сiнем, галубом.
Маё сярдзечка дасаду чуець,
Што мiлый ходзiць за другой (2 разы).

2. А ён усё ходзiць, а я ўсё знаю,
Сабе пакою не даю.
А я яго люблю, па ём страдаю,
Любiць заставiць не магу (2 разы).

3. Калi б ты месяц, калi б ты ясны,
Калi б ты звечара свяцiў.
Калi б ты мiлы ды быў харошы,
Калi б штовечар прыходзiў (2 разы).

4. Хораша ў моры купацца,
Калi халодная вада.
Ой, хораша ў того ўлюбляцца,
Хто не кiдае нi када (2 разы).

Бяседная

Ой на гаре, на той, на крутой
Там сядзела, гуляла пара галубоў  (2 разы).

А яны сядзелi, парывалiся,
Сваiмi крыламi абдымалiся (2 разы).

А адкуль узяўся ахотнiк+стралец,
Ён убiў, разлучыў пару галубей (2 разы).

А ён голуба ўбiў, галубку ўзлюбiў,
Ён узяў пад палу i панёс дадому (2 разы).

А галубка не п‘ець, галубка не есць,
На крутую горачку ўсё плакаць iдзець (2 разы).

– А галубка мая сiзакрылая,
Ай чаго ж ты такая клапатлiвая?  (2 разы)

– Ай як жа мне клапатлiвай ня быць,
Ай была ж то ў нас пара, а цяпер я адна (2 разы).

– А ёсць у мяне сем пар галубей.
Прылятай, выбiрай, каторы мiлей (2 разы).

– Не тое пяро, не тое крыло,
I не так ён гудзець, як да мяне iдзець. (2 разы).
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Бяседная

А вы ветрыкi+вятрочкi,
Не шумiце+ка й нада мною.
Не шумiце+ка, ой, да нада мною,
Над дзяўчоначкаю+сiратою.
Пашумiце+ка, ой, ля Дунаю,
Я пайду з мiленькiм пагуляю.
Пайду з мiленькiм пагуляю
Каля цiхага ля Дунаю.
Каля цiхага Дунаю,
Дунай цiхенькi ўскалыхнуўся.
Дунай цiхенькi ўскалыхнуўся,
Гусi серыя ўстрыпянулiсь (2 разы).
Устрыпянуўшыся – паляцелi,
Устрыпянуўшыся, ой, паляцелi.
Галасюшэнька закрычалi,
Галасюшэнька, ой, закрычалi.
Ды й пра мiлога расказалi,
Ды й пра мiлога, ой, ды расказалi.
Што мой мiленькi п’ець, гуляець,
Што мой мiленькi, ой, п’ець, гуляець.
Хвацерушачка небальшая,
Хвацерушачка, ой, небальшая,
Хазяюшка маладая.

* * *

Радзiлася я дзевiцэй красiвай,
Судзьба не дала долi мне шчаслiвай (2 разы).
Я з 12+цi гадоў па людзях хадзiла,
Дзе качала я дзяцей, дзе кароў даiла (2 разы).
Хараша я, хараша, дый плоха надзета,
Нiхто замуж нi бярэць дзевачку за ета (2 разы).
Пайду з горя ў манастырь, богу й памалюся,
Перад iконаю святой слязою баллюся (2 разы).
Радзiлася я, як былiнка ў полi,
Мая й моладасць прайшла па людзях у няволi (2 разы).

* * *

Ты, вецер, ды й вецярочек, з далёкага краю й,
Павей, вецер, ды й вецярочек, з далёкага краю.
Прыходзь, мiлы, ды чарнабрывы, з далёкага краю (2 разы).
Ой, рад бы я ды й пабывацi – край дужа далёк (2 разы).
А ў нашым ды й калодзiсi халодныя ключы (2 разы).
Надаела, надаскучыла два гадочкi ждацi (2 разы).
Ждала й год, ждала i другi – ды й ждацi не стала (2 разы).
Папрасiла, ды й чорны воран, пiсьмо перадацi (2 разы).
Перадайце, ды маёй мiлай, пусць яна не плачыць (2 разы).
А няхай жа йна ды й замуж iдзе, а я ажанюсь (2 разы).
А няхай яго ды й ажыняець, цiхая родзiна (2 разы).
А звязала ды й мае ручкi а малое дзяцiня (2 разы).
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Вясельная

У варот бяроза стаяла, (2 разы)
Нiна й са двара з‘язжала. (2 разы)
Бярозаву ветачку сарвала. (2 разы)
– Стой, мая бяроза, без верху, (2 разы)
Жывi, мая мамачка, без мяне, (2 разы)
Без русый касы, без маей. (2 разы)
Без шаўковага вяночка, (2 разы)
Што ў русай касе насiла,. (2 разы)
Йна горя маё красiла – (2 разы)
Цяпер некаму красiцi. (2 разы)

Запісана ў в. Роскаш Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Шалупінай М. К., 1938 г. н.:

Бяседная

З+пад гор+гары ручей коціцца,
Ой лі, ой люлі, ручей коціцца.
А дочка в мамачкі гуляць просіцца:
«Пусці, мамачка, на ручей гуляць,
Ой лі, ой люлі, на ручей гуляць.
На ручей гуляць, салаўёў шчытаць,
Ой лі, ой люлі, салаўёў шчытаць.
А ў саколіка галава баліць,
Ой лі, ой люлі, галава баліць.
Чым саколіку галаву лячыць?
Ой лі, ой люлі, галаву лячыць?
Ой, ці бабамі, ой, ці старымі,
Ай, ці дзеўкамі, ой, ці краснымі,
Ой лі, ой люлі, ой, ці краснымі».

* * *

Ой, зялёней дуба,
Ой, зялёней дуба
У ва всем лесе нет.
Ой, што мілей друга,
Ой, што мілей друга
Ва всем свеце нет.
Ой, як я спаць ляжу,
Ой, як я спаць ляжу –
Спаць няхочыцца,

Ой, спаць няхочыцца.
У ва сне бачыцца:
Ой, а што мой церем,
Ой, а што мой церем
Растворен стаіць.
Ой, а што мой мілый,
Ой, а што мой мілый
Са другой стаіць.

* * *

Нарадзіла маці Івана
Ў зялёнай дуброві,
Нарадзіла маці Івана
Ў зялёнай дуброві.
А не дала маці Івану

Ні шчасця, ні долі.
Толька дала маці Івану
Ўсё чорныя брові,
Толькі дала маці Івану
Ўсё чорныя брові.
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А за тыя чорныя брові
Ў салдацікі ўзялі,
А за тыя чорныя брові
Ў салдацікі ўзялі.
Іванечку маці
Выла+галасіла,
Іванечку маці
Выла+галасіла.

А йна выла+галасіла,
Долечку прасіла.
– Ой, дай жа ты, Божа,
Іванечку долю,
Ой, дай жа ты, Божа,
Іванечку долю.
Ай, Іванечку, долю,
Парню маладому.

* * *

Гыня, гыня, серыя гусі на ваду,
Скушна ж табе, сілязенька, аднаму.
Скушна табе, сілязенька, аднаму,
Павялося ў яго пер’я па яму.
Но не пер‘я, а то дзевiч‘я краса,
А ў дзяўчыны не зачэсана каса.
А ў дзяўчыны не зачэсана каса
I заплаканыя карыя глаза.
А йна ўчора нездаровенька была
I ў ночы сабе сына радзiла.
– Ты расцi, расцi, атрадный сынка,
Iдзi Ленiнскай дарогаю прямой.
Iдзi Ленiнскай дарогаю прямой,
Што бы Родзiна гардзiлася табой.

Вясельная

На морi вутачка купалася,
На морi вутачка купалася.
У каморi дзевачка сабiралася,
У каморi дзевачка сабiралася.
Падышла мамачка пыталася,
Й падышла родная пыталася:
«Куда ж ты, дачушка, сабiраешся,
Куда ж ты дачушка, сабiраешся?
Ай цi ў бор, шчырый бор пы ягадкi,
Ай цi ў бор, шчырый бор пы ягадкi?
Ай цi ў луг зялёный па красачкi,
А ў луг жа зялёный па красачкi?»
«А што ж ты, родная, пытаешся?
Прапiўшы, прагуляўшы, насмiхаешся.
Прапiўшы, прагуляўшы, насмiхаешся».

* * *

Із+за лесу, із+за высокіх цёмных гор
Он скамандывал: «Ребята, все за мной!
Вы, ребята, не рабей, да не рабей,
А седлайце сваіх вараных каней.
А седлайце сваіх вараных каней,
Дый паедзем на засаду паскарей.
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На засадзе мы прабылі трі часа,
Пулі сыпалі, жужжалі як пчала.
Пулі сыпалі, жужжалі як пчала,
Адна пуля праляцела да праз меня.
Адна пуля праляцела да праз меня,
Йна не убіла, йна не раніла меня.
Йна не убіла, йна не раніла меня,
Толька убіла йна фашыста+дурука.
Толька убіла йна фашиста+дурука,
Кров гарячая ручейкую плыла.
Кров гарячая ручейкую плыла,
Із падбіта чарна+ворана каня.

* * *

Ой, у полi, у полi сцелiцца нiзка туман,
Там па зялёнаму гаю
Хлопец з дзяўчынай гуляў.
Там па зялёнаму гаю
Хлопец з дзяўчынай гуляў.
Гулялi яны, гулялi,
Цыганачка к iм падышла:
–Дай+ка мне правую руку,
Праўду скажу табе я.
Дай+ка мне правую руку,
Праўду скажу табе я.

Парень жа ты чернаглазы,
Не звадзi дзяўчыну з ума.
Бедная йна сiрацiна –
Бацькi i мацi няма.
Бедная йна сiрацiна –
Бацькi i мацi няма.

– Няпраўду ты кажыш, цыганка,
Я крепка дзяўчыну люблю.
Нежна яе я кахаю,
Блiзка да сэрца прiжму.
Нежна яе я кахаю,
Блiзка да сэрца прiжму.

Цыганачка з гаю не выйшла,
Праўду сказала ў глаза.
Там па зялёнаму гаю
Гуляла дзяўчына адна.
Там па зялёнаму гаю
Гуляла дзяўчына адна.

Ой, па зялёнаму гаю
Гуляла дзяўчына адна.
А на руках у дзяўчыны
Плачыць малое дзiця.
А на руках у дзяўчыны
Плачыць малое дзiця.
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* * *

Ай, дуб да бярозы нiзенька схiлiўся,
Ай, дуб да бярозы нiзенька схiлiўся.
А сынок у бацькi жанiцца прасiўся,
А сынок у бацькi жанiцца прасiўся.
– Жанi мяне, бацька, жанi маладога,
Жанi мяне, бацька, жанi маладога.
А калi ты ня жэнiш, я сам ажанюся,
А калi ты ня жэнiш, я сам ажанюся.
Вазьму сабе дзеўку, з каторай люблюся,
Вазьму сабе дзеўку, з каторай люблюся.
Вазьму з панараву, што б вочачкi кары,
Вазьму з панараву, што б вочачкi кары.
Вазьму з палюбовi, што б чорныя бровы,
Вазьму з палюбовi, што б чорныя бровы.
– На+ка табе, сынку, рубля залатога,
На+ка табе, сынку, рубля залатога.
Купi сабе, сынку, каня варанога,
Купi сабе, сынку, каня варанога.
Пастаў яго, сынку, у новую стойню,
Пастаў яго, сынку, у новую стойню.
Стаiць коню ночку, стаiць i другую,
Стаiць коню ночку, стаiць i другую.
На трэццюю ночку мой коня гаворыць,
На трэццюю ночку мой коня гаворыць:
– Майму хазяену гарэлка ня п‘ецца,
Майму хазяену гарэлка ня п‘ецца.
А мне, вараному, сена не кладзецца,
А мне, вараному, сена не кладзецца.
– Ай, коня, мой коня, што ж табе цяжола?
Ай, коня, мой коня, што ж табе цяжола?
– А мне не цяжолы нi вазы, нi бочкi,
А мне не цяжолы нi вазы, нi бочкi.
Толькi мне цяжолы все твае пiрочкi,
Толькi мне цяжолы все твае пiрочкi.

* * *

Цiха над рэчкаю Волгай, дзе мы сядзелi ўдваём,
Там твае карыя вочы нежна гарэлi агнём,
Там твае карыя вочы нежна гарэлi агнём.
– Дзяўчына мая ты кахана, верна цябе я люблю,
Спяшу я к табе на свiданне, аткрыю ўсю тайну сваю.
Хацеў бы цябе я пасватаць i веку з табою дажыць,
Но жаль, мая старая мацi браць мне цябе не вялiць,
Но жаль, мая старая мацi браць мне цябе не вялiць:
«Сёння, любiмый сыночак, слухай, што буду казаць,
Многа на свеце багатых, можыш багачку ты ўзяць».
Гуляў я з багачкай у гаёчку i слухаў яе галасок,
Выйшла яна дый спяваiць аж на рачны беражок,
Выйшла яна дый спяваiць аж на рачны беражок.
Выйшла яна дый спяваiць: «Любiш багачку – любi,
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А ты, Волга, рэчка шырока, хвалей мяне прыгарнi,
А ты Волга рэчка шырока, хвалей мяне прыгарнi».
Пабег я на бераг быстрэнька, а рэчка+Волга шумiць,
Тут дзе+та ўпала дзяўчына, па ёй маё сэрца балiць,
Тут дзе+та ўпала дзяўчына, па ёй маё сэрца балiць.
I выняў дзяўчыну на бераг, дзяўчына ўжо мёртва была:
Сэрца ў яе ўжо не бiлась i не ласкала меня,
Сэрца ў яе ўжо не бiлась i не ласкала меня.

* * *

Расскажу ж табе, кума, як Макар сышоў с ума,
О+о+о+о+о, як Макар сышоў с ума.
Ай, Макарава жана беззаботная была,
А йна печку не тапiла i Макара не кармiла.
О+о+о+о+о, i Макара не кармiла.
Усё хварала, усё балела i сама пачцi не ела:
Па карчашкi малака, сразу па трi пiрага.
О+о+о+о+о, сразу па трi пiрага.
А Iванова жена рукодзельнiца была:
У яе ў парадке хата, сыты, веселы ребята.
Муженёчек наряжён – вот такiх iшчыце жон.
О+о+о+о+о, вот такiх iшчыце жон.

Жартоўная

Была ў папа кабыла,
Была ў папа хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке кабыла.
Поп паехаў да млына,
Поп паехаў хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке да млына.
Здохла яго кабыла,
Здохла ў яго хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке кабыла.
Стаў ён жонкi жалiцца,
Стаў ён жонкi хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке жалiцца.
Стала жонка плакацi,
Стала жонка хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке плакацi.
– Не плач, жонка, не журысь,
Не плач, жонка, хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке не журысь.
Будуць з касцей пасцеля,
Будуць з касцей хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке пасцеля.
Будзiць з мяса вячэра,
Будзiць з мяса хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке вячэра.
Будуць з кожы сапагi,
Будуць з кожы хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
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Пра да далiнушке сапагi.
Будуць з капыт каблукi,
Будуць з капыт хурдалi пазахурдаль хурды вердалi
Пра да далiнушке каблукi.

Сямейная

Сама я не ўгледзiла,
Калi моладасць прайшла.
Калi моладасць прайшла,
А як моладасць прайшла.
З мiлым разлучылася,
З мiлым разлучылася.
З мiлым разлучылася,
З нялюбым жанiлася.
З нялюбым жанiлася,
З нялюбым жанiлася.
Дзетачык ряшылася,
Дзетачык ряшылася.
– Ай, татачка, татачка,
А дзе ж наша мамачка?
Ай, дзе ж наша родненькая?

– Ай, дзетачкi, дзетачкi,
А вун ваша мамачка.
Па саду пахажываiць,
Па саду пахажываiць.
Вiшанькi пашчыпываiць,
Ай, вiшанькi пашчыпываiць.
– Ой, татачка, татачка,
Та ж не наша мама.
То наша разлучнiца,
То наша разлучнiца.
Твая палюбоўнiца,
– А вун наша мамачка.
Пад пнём, пад калодаю,
Накрыта саломою.

Запісана ад фальклорнага ансамбля «Медуніца» в. Клін Хоцім)
скага раёна Магілёўскай вобласці (Гаўрыленка Ніна Афанасьеўна,
1943 г. нар., Дземянкова Ніна Паўлаўна, 1937 г. нар., Малыгіна Ніна
Паўлаўна, 1938 г. нар., Сідарэнка Ніна Трафімаўна, 1932 г. нар.,
Свірыдзенка Аляксандра Савельеўна, 1930 г. нар., Баландзенка Зінаі)
да Арцёмаўна,   1947 г. нар., Кузьмянкова Вера Аляксееўна, 1964 г. нар.,
Прывалава Марыя Пятроўна, 1962 г. нар., Іваноў Андрэй Аляксанд)
равіч, 1973 г. нар., Пацехіна Наталля Мікалаеўна, 1968 г. нар.):

* * *

Мела хату i сенi,
Два голубi ляцелi.
– Ой, ты голуб, галубок,
Ляцi ў маю старану,
Накажы роду маему.
Накажы роду маему,
Што я туты гарую.
Без мамачкi, без сваёй,
Без родненькай, без сваёй.
Як пайду я в чыста поле
Сваю мамачку шукаць –
Усю далiну абашла,
Нiдзе маму не знайшла.

Толькi знайшла далiну –
Мамачкiну магiлу.
Ручачкiмi абняла,
Слёзачкiмi аблiла.
– Устань, мацi, не ляжы,
Жыццi горю памажы.
– Цiшы, дочка, не гукай,
Жыць у горы прiвыкай.
Ой, рада б я ўстацi,
Твайму гору памочы.
Ой, жоўтыя пясочкi
Засыпалi мне вочкi.
Дубовыя достачкi мне
Сцiснулi ножачкi.
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Любоўная

Эй, усе дубы+бярозачкi,
Усе рядам стаяць.
– Паслухай жа, мiлы,
Што пра нас гавараць.
Гавараць жа людзiчкi,
Што нас разлучыць хацяць.
Гавараць жа людзiчкi,
Што разлучыць хацяць.
На дваре же дожджычак –
Сiльная роса.
На красную жа дзевiцу –

Усе гора+таска.
А чаго ёй горачка,
Што мiлы кiдае.
Пакiдае мiленькi,
А вот час i на час.
Седлае ён конiка
Сейчас, сейчас.
– Напой, дзеўка красная,
Ворана каня.
Скажы, дзеўка красная,
Цi кахаеш меня.

* * *

Ой, у садзе, у садочку
Калыхала Марусенька
Сына і дочку.
Калыхала, калыхала,
Пакуль у яе руках
Мята прызавяла.
Прызавяла+прызасохла.
– Ці я ў цябе, мая маці,
Не даросла.
Не даросла, расці буду,
Палюбіла, любіць буду.
– Ты сястра, мая сястрыца,

Пакалыхавай дзіцяці
Моё міла.
– Я не буду калыхаці,
Было табе з дабравольцам
Не гуляці.
– Дабраволец+чарнабровец
Не адну мяне маладую
З ума зводзіць.
З ума зводзіць – не баюся,
Ёсць у полі куст каліны –
Прыхілюся.
Каліначка расцвілася,
На горачка дзіця радзілася.

Любоўная

Як у нашым садзіку
Вішын многа.
Ой, гнула я вішынку –
Не сагнула.
Лягла я пад вішынку
Ды саснула.
Прыехаў мой міленькі –
Я не чула.
– Устань, устань, мілая, прабудзіся,
Па зяленым садзіку прайдзіся,
На маей калясачкі пракаціся.
Мая калясачка не прастая,
мая калясачка залатая.

Любоўная

І сюды гара, і туды гара,
Между тымі крутымі гарамі
Кацілася заря.
Гэта не заря –
Мілая мая.
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Ліцо бела ды чорныя брові –
За вадой ішла.
Дзеўка – ад вады, парень – да вады:
– Пастой, пастой, красна дзяўчыначка,
Дай каню вады.
– Ай рада б я устаць, каню вады даць,
Босенькія ножкі – халодна ступаць.
– Я ўскіну парчу, ножкі абвярчу,
Як прыедзем да дому,
Абутак куплю.
– Купі хоць сабе,
Ёсць у мяне бацька і маці –
Яны купяць мне.

* * *

Як у лузе каліна стаяла,
Пад калінай Галіна гуляла.
Пад калінай Галіна гуляла,
Яна ўсіх казакоў зачаравала.
А аднаму казаку не шкодзіць,
Ён штовечар да дзяўчыны ходзіць.
– Ой, Галіна, ліцо румяна,
прымі на нач мяне маладога.
– Ох, і рада цябе я прыняці,
Дык баюся казацкай я рады.
– Ты не бойся, дзяўчына нікога,
Я на свеце ні зрадзіў нікога.
Ой, не ўбіў я ні пташку малую,
І не здраджу цябе, маладую».
А дзяўчына ад радасці ўснула,
Пасмяяўся казача, не ўчула.
А дзяўчына прыснула і плача,
А казача на коніку скача.

* * *

Ой, гара, гара высокая,
А на табе, гара, чатыры сокала.
Чатыры сокала ды пень бярозавы,
Гуляла Леначка ў кофце розавай.
У кофце розавай, яшчэ цвяточкамі,
Слёзы каціліся ды ручаечкамі.
– Ой, бяда, бяда, ды яка ж бяда,
Паехаў міленькі
Ды не сказаў куда.
Паехаў мілы мой у края далёкія,
І асталась я ды адзінокая.
Ад атца, ад мацері ды аддалённая,
У цябе, у мілага, я ўлюблённая.
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* * *

А ў гародзе верба расла,
А ў гародзе верба расла,
Там гуляла дзеўка+красна.
Яна красна, шчэ і красіва,
Яна красна, шчэ і красіва,
Яе доля нешчасліва.
Яе доля нешчасліва,
Яе доля нешчасліва,
Няма таго, што любіла.
Няма яго, шчэ не будзе,
Няма яго, шчэ не будзе,
Разлучылі злыя людзі.
Разлучылі+рассудзілі,
Разлучылі+рассудзілі,
Што б мы ў пару не хадзілі.
А мы ў пару хадзіць будзем,
А мы ў пару хадзіць будзем,
І друг друга любіць будзем.

* * *

Ой, пад вiшанкай ды пад дубчыкам,
Там гуляла дзяўчына з сваiм любчыкам.
– Ты, дзяўчына мая, расскрасавiца,
Мне твая краса не наравiцца.
Бо твая краса не раждёная,
Бо твая краса падвядзёная.
Як і з беднай гуляў – дык па воле хадзіў,
Як з багатай гуляць стаў – за рашотку папаў.
За рашоткай сяжу ды ў вокны гляжу,
Ці паедзе+паедзе любоў первая.
А яна едзе, яна йдзе,
Шчэ й букеты нясе, цвяты алыя,
Выручай ты мяне з турмы каменнай.

* * *

Бушавала пагодушка з моря
Міма майго міленькага дома.
Не даспела дзверы адчыніці,
Там мой мілы ў парозе стаіці.
– Здраствуй, міла, здраствуй, чарнаброва,
Чый у цябе на руках дзяціна?
– Была ў гаду тры ночкі цёмненькіх,
Была ў гаду тры ночкі цёмненькіх,
Была ў мяне цыганачка ў доме.
А йня была, тры дні варажыла,
А йня была, тры дні варажыла,
А йна сваё дзіця пазабыла.
– Брэшаш, міла, брэшыш, чарнабрыва,
Цыганскае дзіця не такое,
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Цыганскае дзіця ўсё чорнае».
Нада міламу ўсю праўду казаць.
– Была ў гаду тры ночы цёмненькіх,
Начаваў у мяне казак маладзенькі.
Сядлай, мілы, каня варанога,
Даганяй, мілы, казака маладога.

* * *

Ой, у полі, ой, у полі, сцелецца белы туман.
Там, у зялёным гаёчку казак з дзяўчынай гуляў.
Там, у зялёным гаёчку казак з дзяўчынай гуляў.
Гулялі яны там, гулялі, цыганка да іх падышла.
Дай, парень, бравую ручку, праўду скажу табе я,
Дай, парень, бравую ручку, праўду скажу табе я.

Казала, казала: «Саколік, ні звадзі+ка ты дзеўку з ума.
Бо яна сіраціна, і так няшчасная яна,
Бо яна сіраціна, і так няшчасная яна».

Казача цыганкі ня верыць, казача кахае яе.
– Ідзі+ка, зладзейка, адцеда, не навадзі+ка ты сум на мяне.
Ідзі+ка, зладзейка, адцеда, не навадзі+ка ты сум на мяне.

Ой, у полі, ой, у полі, сцелецца белы туман.
Там жа ў вёсцы прыгожай нядаўна вяселле гуляў.
Там жа ў вёсцы прыгожай нядаўна вяселле гуляў.

Запісана ў  в. Баханы Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Філіпенка К. Ф., 1934 г. нар.:

* * *

Што за томна, што за вредна?
Ой, та ж ні етага не будзіць.
Та ж ні етага+етага ні будзіць,
Ой, да мужык жоначкі не любіць.
– Аткасьніся й нялюбая,
Ой, да й у мяне ўжо ёсць другая.
– Ніхаў у цябе трі, чатырі,
Но я ж у цябе каренная.
А я ў цябе каренная,
Ой, да сваім дзетачкам маць радная.
Скажы, скажы, мой міленькі,
Ой, да чым жа я табе надаела?
Ці хадою, ці ядою,
Ой, да ці ж сваею работаю?
На работачку хажу рана,
Ой, да хлеба+солічкі бяру мала.
Хлеба+солічкі бяру мала,
І таго ж я не з‘ядала.
А сваім жо дзетачкам прінасіла
І сваіх жа дзетачак я карміла.
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Велікодная

Хрістос Васкресі,
Смерці, смерці прысушчей рабе Бог дараваў.
Хрістос Васкресі,
Смерці, смерці прысушчей рабе Бог дараваў.
Хрістос Васкресі,
Смерці, смерці прысушчей рабе Бог дараваў.
Во Хріста, во Хріста хрясціцеся,
У Хріста блікуйцеся.
Олілуя, олілуя, олілуя!
Ой, Ісусе, сыне Божый,
Памілуй нас!

* * *

З+пад гор+гары ручэй коціцца,
Ай, люлі+люлі, ручэй коціцца.
А ручэй коціцца, а гуляць хочацца,
Ай, люлі+люлі, гуляць хочацца.
Ой, пусці, мамачка, ой, на ручэй гуляць,
Ай, люлі+люлі, ой, на ручэй гуляць.
А на ручэй гуляць ды селязнеў відаць,
Ай, люлі+люлі, ды селязнеў відаць.
Ой, селязёначка, ды сізакрыленькі,
Ай, люлі+люлі, ды сізакрыленькі.
А скажы праўдачку, а дзе ж мой міленькі?
Ай, люлі+люлі, а дзе ж мой міленькі?
А твой міленькі ды са вайны прыйшоў,
А са вайны прыйшоў ды на пасцелю лёг,
Ай, люлі+люлі, ды на пасцелю лёг.
На пасцелю лёг дый забажаў вады,
Ай, люлі+люлі дый забажаў вады.
Забажаў вады ды зы Дунай+рякі,
Ай, люлі+люлі, ды зы Дунай+рякі.
А ў первым часіку я па ваду ішла,
Ай, люлі+люлі, ій па ваду ішла.
А ў другом часіку я ваду чэрпала,
Ай, люлі+люлі, я ваду чэрпала.
А ў трэццім часіку а ка мне смерць прыйшла,
Ай, люлі+люлі, ды ка мне смерць прыйшла.
А што мой мілэй ды переставіўся,
Ай, люлі+люлі, ды переставіўся.
А прыхажу дамой, на дворе гроб стаіць,
Ай, люлі+люлі, на дворе гроб стаіць.
А ў тым гробіку а мілый мой ляжыць,
Ай, люлі+люлі, а мілый мой ляжыць.
А ў галавах яго родна маць стаіць,
Ай, люлі+люлі, родна маць стаіць.
А ў нагах яго стаіць сястрычанька,
Ай, люлі+люлі стаіць сястрычанька.
А дзе маць стаіць – а там река бягіць,
Ай, люлі+люлі, а там река бягіць.
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А дзе сястра стаіць – а там крынічанька,
Ай, люлі+люлі, а там крынічанька.
А дзе жана стаіць – а там расы німа,
Ай, люлі+люлі, а там расы німа.
А вечарком пайду і семярых найду,
Ай, люлі+люлі, і семярых найду.

Рэкруцкая

Ноч прашла в полевом лазареце,
Дзе дзяжурілі доктар з сястрой.
Полумрачнам весеннем рассвеце
Ўміраець от раны герой.
Он, сабравшы паследнія сілы,
Он дзіктуець сястре, што пісаць.
А сам ён так страшна абіжен к магіле,
Он не хочыць семью пакідаць.
– Вот жене вы моей напішыце,
Што я скуку хачу разагнаць.
Што я ранен быў у правую руку
І пісьма не магу напісаць.
Но снаряд праляцеў, разарваўся,
Атарвала асколкам плячо.
І навекі я з вамі прашчаюсь,
І цалую я вас гарячо.

* * *

– Ой, хмелю, мой хмелю,
Хмелю зеляненькі,
Дзе ж ты, хмелю, зіму зімаваў?
Да й не раскідаўся.
Ой, сынка, мой сынка,
Сынка мой радненькій,
Дзе ж ты, сынку, ночку начаваў?
Да й не разуваўся.
– Начаваў я ночку,
Начаваў я другу,
Начаваў я ў дзеўцы,
Што сватаці буду.

* * *

Ой, у полі, у полі
Сцелецца ў полі туман.
Там у зялёным гаёчку парень з дзяўчынай гуляў.
А йны гулялі+гулялі, цыганка к ім падышла,
– Дай+ка мне правую ручку, праўду скажу табе я.
– А я цыганям не верю, мілый так любіць мяне,
Выйдзі, цыганачка, з гаю – слухаць не буду цябе .
Цыганка і з гаю не выйшла, стала яна на краю,
Чуець, як плачыць дзяўчынка,
Плачыць у зялёным гаю.
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– Казача, які ты бястыжый, не зводзь+ка дзяўчыну з ума,
Бедная йна сіраціна, бацькі і маткі няма.
Ох, як у полі, у полі, у полі туману няма,
Там, у зялёным гаёчку ходзіць дзяўчынка скушна.
Там, у зялёным гаёчку ходзіць дзяўчынка скушна,
На яе беленькіх ручках плачыць дзяціна мая.

Запісана  ў в. Малуноўка Хоцімскага раёна Магілёўскай воб)
ласці ад Чубаковай К. І., 1907 г. нар., Талкачовай А. Л., 1928 г. нар.:

* * *

Із+пад камня вада льёцца,
Туда+сюда павярнуся –
Дзівчонка смеёцца.
– Не смейсь, не смейсь, дзевчоначка,
Дзесятак такіх маю:
Одна ідзёт каня ведзёт,
Другая каня вяжет,
Трецця седло несёт,
Чецвёртая седлает,
Пятая пісьмо пішет,
Шастая чытаіт,
Сядзьмая бельё моет,
Васьмая качает,
Дзевятая песні паёт,
Дзесятая рыдает.

Жнiво

А все людзi двору iдут,
А все людзi двору iдут,
Я малада не думаю.
Я малада не думаю,
Я малада не думаю
Як свайму нялюбаму.
Скiнуся я малада,
Скiнуся я малада
Сераю зязюляю.
Палячу я малада,
Палячу я малада
К свайму нялюбаму.
Як сяду я малада,
Як сяду я малада
Пад гольна акошачка.
Паслушаю я малада,
Паслушаю я малада,
Што нялюбы гаворыць.
Што нялюбы гаворыць,
Што нялюбы гаворыць,

Калыхавшы дзетачку.
«Баю+баю, дзетачка,
Баю+баю, родная,
А дзе твая мамачка?
Твая та родная,
А твая та мамачка,
А твая та мамачка.
На чужой на нiвачкi,
На чужой на нiвачкi,
На чужой на нiвачкi
Пакладает сiлачку.
Чужая работушка,
Чужая работушка
Отбрала охотушку».
Слава табе, божачка,
Слава табе, божачка,
Што пачула словачка.
Што пачула словачка,
Што пачула словачка
Ат свайго мiленькага.
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Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Раманенка С. Р., 1918 г. нар.:

* * *

А мальчышычка малодзенькі, (2 разы)
Ён схіліў сваю галовушку
Ды на правую староначку.
Ды на правую, ды на левую,
Ды на грудзь на маю ды на белую.
На грудзі ліжаў, усею ноч дрыжаў, (2 разы)
А на ўтра ўстаў, «прашчай» сказаў. (2 разы)
–А прашчай, прашчай, раскрасавіца,
Красата мне твая ні наравіцца.
Красата твая не ўражджённая,
А твая красата падвядзённая.

* * *

Друзья, прад вамі сазнаюся,
Сястру радную палюбіў.
Када закончыў курс навукі
І ў дом радзіцельскі папаў.
Сястру+красавіцу ўбачыў,
Сказаў, што я яе люблю.
Сястра радная атвячала:
– Я тожа, брат, цябе люблю.
А як дазнаўся то наш бацька,
Сказаў, што ета не сцярплю.
– Цябе, радная доч, прашчаю,
А сына ў катаргі сашлю.

* * *

Іду я з работы да дому,
І цяжка на сэрцы шчыміць.
Далёка, далёка мой мілы,
Падумаю – сэрца баліць.
Захожу я ў родную хату,
Там свёкар лісточык чытаў.
– Ідзі, ідзі, доню, да столу,
Чытай жа, што мілы напісаў.
Ён піша, што мае другую,
Табе напісаў: забывай.
Пісала, пісала лісточык,
Пісала і буду канчаць:
– Ой, прыежжай, мілы, дадому,
Мяне, маладую, хаваць.
Прайшло з таго ўрэмя дзве нядзелі,
Як свёкар нявестку схаваў.
А мілы лісток дасылае
І пішыць: «Ума вывяряў».
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* * *

У лес дзяўчонкі за грыбамі гурбай сабралісь,
Як прыйшлі яны да лесу – усе паразышлісь.
Свеціць сонца паміж соснаў, радасць наяву,
А па лесу раздаецца громкае «ау!».
А ў гушчу на паляну дзевачка зайшла,
Свайго друга дарагога там яна знайшла.
Цалаваў яе ён жарка, к сэрцу прыжымаў,
Пояс шоўкавы і персцень – усё ён ёй аддаў.
І вось дзевіца стыдліва перад ім стаіць,
То на пояс, то на персцень усё яна глядзіць.
Дзевяць месяцаў праходзіць – замуж не бярёць.
Пад яе бальшым сярдзечкам горачка расцёць.
Іспугалася дзяўчонка грознага айца,
Йна накінула шубёнку, у цёмны лес пашла.
На паляне ў цёмным лесе бярёза стаіць,
І на той во на бярозе труп яе вісіць.
Пояс шоўкавы ёй шыю туга зацянуў,
Персцень, другам падарёный, на руке бліснуў.
Вось вам, дзевачкі, навука – па лясу хадзіць.
А яшчэ вось вам навука – гарадскіх любіць.

* * *

Любоў, усе знаюць, хараша,
Кагда ўзаімная бываіць.
У частых случаях яна
Ва многіх жызні атымаіць.
Сейчас вам драму раскажу,
Сам відзел я яе глазамі.
Судзілі дзевіцу адну,
Яна дзіця яшчэ гадамі.
Кагда пачацца должэн суд,
Весь зал запоўнен быў народам.
І суддзі селі ўсе вакруг,
Канвой прабіў для яе дарогу.
Яна прасіла гаварыць,
І суддзі ёй не адказалі,
Кагда закончыла яна,
Весь зал напоўніўся слязамі.
– Ухажу я ў комнату адна,
А на стале ляжыць павестка
Явіцца мне ў народны суд
Па дзелу маяво ўбійства.
Мой мілы мальчык, дарагой!
Цібя я большы не ўвіжу.
Убіла я любя цібя,
Ой, суддзі, я вас ненавіжу.
У каком+та непанятнам сне
Ён аўладаў, безумец, мною.
І ціха ўкралась у душу мне
Любоў каварнаю змяёю.
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Патом ён стаў саўсем другім,
Стаў іздзявацца нада мною.
У кругу таварішчэй сваіх
Сам горда хвастаўся другою.
Аднажды выгнаў ён міня,
Я атамсціць яму ряшыла.
Ванзіла ў грудзь яво кінжал,
Ой, суддзі, я яво любіла.
Удруг пашатнулася яна,
Паследні ўздох у грудзі раздался.
І прыгавор у руках суддзі
Так недачытаным астался.
Радныя ўсе вакруг стаят
І с сажаленіем рыдалі!
– Праснісь, праснісь, маё дзіця,
Цібе ведзь суддзі апраўдалі.

Запісана ў в. Трасціно Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Прошкінай М. І., 1949 г. нар.:

Жартоўная

На том на талчке, на базары,
Жонкі мужыкоў прадавалі.
Як не будзе мне ладу,
Я сваяго павяду да й прадам.
Звязала матузок із сукала,
Узяла мілага да плоту прывязала.
Як наехала пакупальніц,
Як наехала таргавальніц.
Сталі думаць і гадаць,
Што за тога мужа даць.
А за мужа трэба даці,
А за мужа трэба ўзяці:
Пару коней вараных,
Шчэй сто рублёў залатых.
А я стаю дай думаю:
С коньмі трэба вазіціся,
З грошмі трэба насіціся.
А мой мілы чарнабрыў,
На работу не ляніў.
Ён мне самой прыгадзіцца:
Ён пасее тай пажне
Не для кога – для мяне.
– Хадзі, маё сэрданька,
Пажалею я цябе.

* * *

Ой, да как на сьезд я ўезжала
Строга мужу наказала:
– Штобы дзеці былі сыты і адзеты, і ўмыты.



154

Во! І многа кой чаво!
Ой, да я на сьездзе выступала,
Как магла, усё расказала.
Як работалі, пахалі.
Як калхоз свой падымалі.
Во! І многа кой чаво!
Ой, да я на выстаўку папала,
Чудеса там увідала!
Стаіць рыжая карова –
Як капна яна здарова!
Яблыкі кіло па два,
Как у мужа галава!
Во! І многа кой чаво!
Ой, да как і еду я із сьезда,
Дома нет жывога места.
У казла рага пабіты,
І ў печкі шчы разліты.
Дзеці гразны, неўмыты.
Во! І многа кой чаво!
Ой, да вы, мужчыны,
Как вы слабы!
Прападзеце вы без бабы!
Ну, а мы на вашым месце
І ў рабоце, і на сьездзе,
І з лапатаю ў быту,
І з вінтоўкай на пасту.
Значыць баба ета – во!
І многа кой чаво!

Запісана ў  в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Тасенка Ф. Г., 1938 г. нар.:

* * *

Ой, каліна, ой, маліна,
Ой, ты горкая вада.
Раскажу я вам, падругі,
Как папала я сюда.
Як+та ранняю вясною
Бравы парань праезжаў.
Доўга мною любаваўся,
А тады з сабою ўзяў.
Ён хацеў мяне каліну
Пасадзіць у сваём саду.
Не давёз – на землю бросіў,
Думаў, што я прападу.
Я за землю ўцапілась,
Не атстала ад зямлі.
І навекі пасялілась
Там, дзе пелі салаўі.
Трактарысты, камбайнёры,
Кажды год бываюць тут.
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Толькі ветак не ламаюць,
Толькі цвет мой берагуць.
Ты не дуй, халодны вецер,
На мяне на сірату.
Нада мною сонца свеціць,
Я па прэжняму цвяту.

* * *
Служыў сын у салдатах,
Ды не мелі вестку.
А свякрова злая
Ды звяла нявестку.
Сын дамоў вярнуўся
Ды пытае ў маці:
– А дзе ж мая жонка?
Дзе маё дзіцяці?
І сказала маці,
Што яна не знае.
Дзе яе нявестка,
З кім яна гуляе.
Сын пытае маці:
– Што й+та за таполя?

Што й+та за таполя
Ускрай нашага поля?
– Не пытайся, сынку,
Бяры тапарыну – (2 р.)
Рубай тапаліну.
Первы раз ударыў –
Яна пахілілась.
Другі раз ударыў –
Яна папрасілась:
– А я твая жонка,
Я ж не тапаліна.
У зялёным гаі
Спіць наша дзяціна.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
ад Касьянавай А. І., 1918 г. нар.:

* * *

Каля млына, каля млына
Расцвіла каліна.
Маці дочку не пускала з хлопцамі гуляці.
– Пусці, маці, пагуляці – я ўжо не спазнюся.
Як запее первы певень – я дамой вярнуся.
Пее певень, пее другі, курыца сакоча,
Кліча маці вячэраці, а дачка не хоча.
– Вячэрайце, бацька з маткай,
Вячэрайце самі!
Бо ўжо мне надаела вячэраці з вамі.

Любоўная

Ой, па садочку я гуляла,
Тры васілёчкі сарвала.
Пабліжы к серцу прыжымала
І называла «мілы мой».
– Ты мой мілы, мой каханы,
Не называй міне чужой.
Міне дома б’юць, ругаюць,
А ты, мой мілы, пажалей.
Я пажалеў бы цябе, міла,
Када б я думаў цябе браць.
Но цераз годзік, цераз другі
Цібя я думаю брасаць.
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Ой, час стаяць стакану з мятай, 
А ён напоўнены вадой. 
А луччы з маменькай растряцца, 
А чым з табою, мілы мой. 
Ой, у мяне лента галубая, 
А ў цябе розавы букет. 
А ў цябе, мілы, ёсць другая, 
Я мне магіла на той свет. 
А я магілы не баюся, 
А я ў магілу жыць пайду. 
А сваёй вернае падругі
Глаза карболкаю заллю. 
Глаза карболкі не баяцца, 
Яны не могуць жартаваць. 
А ты, ўраг, не сабірайся 
Глаза карболкай заліваць. 
Ой, найдзіць туча гразавая, 
Разбі ты міламу каня,
Каб ён не ездзіў за другою
І не растряівал меня. 

* * *
Зялёная вішня
Із(пад корня вышла. 
– Не дай мяне, маці, 
Дзе я непрывычна. 
Я выйду на гору
І гляну да дому. 
Вары, маці, вячэру 
Яшчэ на маю долю. 
Варыла(варыла
Нямала, нятрошкі. 
– Няма табе, дочка, 
Ні міскі, ні ложкі. 
Я міску разбіла
І лыжку зламала. 
Ідзі туды, дочка, 
Дзе лета рабіла. 
– Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у нядзелю. 
А я цябе, маці, –
Сцелючы пасцелю. 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у панядзелак. 

А я цябе, маці, – 
У поўдзень(бяздзелак. 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у аўторак. 
А я цябе, маці, –
На дні разоў сорак. 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у сярэду. 
А я цябе, маці, –
Ідучы па чарэду . 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у чацвер. 
А я цябе, маці, –
Ірвучы шчавель. 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у пятніцу. 
А я цябе, маці, –
Ідучы па вадзіцу. 
Успомні мяне, маці, 
Хоць раз у суботу. 
А я цябе, маці, –
Ідучы на работу. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці  ад 
Сідарэнка Г. І., 1958 г. нар.:

* * *

Сарву я розу да марозу
Скажу, што вецер ізламіл.
Да гроба жызні я не забуду,
Што мне мой мілы гаварыл.
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Гаваріл Ваня: «Паслухай, Галю!
Любі другога, а я другу. 
Што б не прышлося нам з табою, Галю, 
Стаяці разам у народным суду!»
Што жа надзелаў ты, мой міленькі?
Як жа цябе мне пазабыць?
Луччы б нажом мяне б ты ўрезаў, 
Чым мне другога палюбіць. 
Ну, раз так, так я паплыла,
Куды паплылі караблі. 
І зашумелі, загрухацелі, 
Галю марскія волны ўняслі. 
Ходзіць Ванюша па беражочку, 
Вынуў платочык з рукава. 
Вынуў платочык, кінуў на волны:
«Забірай, Галю, што ты мне дала!»

* * *

Мой з каёмкай шоўкавы платочык
Быў падорін парню аднаму. 
Што бы етат шоўкавы платочык
Ён напомніў аба мне яму. 
Дваццаць лет ісполнілась мальчышке, 
Васемнаццаць споўнілася мне. 
Ён успомніў верна аб платочке, 
Но ўспомніў ён лі аба мне?
Вот аднажды еду я ў вагоні –
Поезд мчіцца прама на васток. 
Цішыну ў вагоні нарушаіць 
Паравозны маленькі гудок. 
А напроціў мяне сядзіць лётчык – 
Маладой красівый парінёк. 
І ў яво з кармана вылятаіць
Мой з каёмкай шоўкавы платок. 
Я платочык быстрінька прібрала
І сматрю на вышыўку сваю. 
І па етым шоўкавым платочку
Сваяво я друга ўзнаю. 
Не скажу, какая была ўстреча, 
Не найці мне падхадзяшчых слоў, 
Но скажу, што после етай устречы
Крепка ў нас связалася любоў. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці ад 
Сідарэнка А. А., 1915 г. нар.:

* * *

Шумяць вербы каля грэблі, 
Што я пасадзіла. 
Няма майго казачэнькі, 
Што я палюбіла. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
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Няма яго і не будзе – 
Паехаў у Адэсу. 
А мне сказаў: «Расці, дзеўка, 
Да майго прыезду». (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
Расла, расла дзяўчонка, 
Тай росць перастала. 
Ждала, ждала казачэньку, 
Тай плакаці стала. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
– Плачце вочы, плачце кары, 
Цяпер ваша воля. 
Палюбіла казачэньку
Пры месяцы стоя. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
Не я яго палюбіла, 
Палюбіла маці. 
Заставіла сваю дочку
Весь век гараваці. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
– Гаруй, дочка, гаруй, дочка, 
Як я гаравала. 
Гадуй дзетак, гадуй дробных
Як я гадавала. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)
Шумяць вербы каля грэблі, 
Што я пасадзіла. 
Няма майго казачэнькі, 
Што я палюбіла. (апошнія 2 радкі спяваюцца 2 разы)

ПРЫПЕЎКІ

З неба звёздачка ўпала
Прама на акацыю. 
Прадай, мама, адзіяла, 
Купі камбінацыю. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

З неба звёздачка ўпала
Прама курачкі на хвост. 
Петуху абідна стала
Запісаўся ён у калхаз. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

Я ў зеркала стаяла
І платочык меріла. 
Усё, што мілы гаваріў – 
Усё я, дура, веріла. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І., 
1958 г. нар. 
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На стале стаіць бутылка,
А ў бутылкі вінаград.
Бывай, бацька, бывай, матка,
А я ўеду ў Ленінград.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І.,
1958 г. нар.

Мяне мілы праважал,
Усю дарогу вабрыжал.
Сколькі звёздачак на небе –
Столькі раз пацэлавал.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Мяне мілы ізменіў
У саду пад мосцікам.
Ён пашоў, а я сказала:
– Абізьяна з хвосцікам.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І.,
1958 г. нар.

А мне мілы ізменіў,
А я не стала гараваць.
Я такога таракана
Рукавом магу паймаць.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І.,
1958 г. нар.

Мяне мілы праважал
Ад каліткі да варот.
Дума, што не пацалуе, –
Ён стаіць разінуў рот.
Хто ідзёт, не разбярёт –
Дзе варота, а дзе рот.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І.,
1958 г. нар.

Мяне мілы не цалуець,
Гаварыць: «Патом, патом!»
Я іду, а ён на печы
Трэніруецца з катом.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І.,
1958 г. нар.
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Шуміць лес,
Шуміць гай,
Шуміць тонкая сасна.
На работу не выходзіць
Прадсядацеля жана.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Я на танцах танцавала, 
Захваціў мяне айцец:
– На работу ты ляніва,
А на танцы – маладзец.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Сербіянку танцаваць –
Нада многа песен знаць.
А я знаю толькі дзве,
Памагі, падруга, мне.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Сербіяначка Наташа,
Ты напой мяне вадой.
Я на серанькай лашадцы
Прыеду за табой.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Сербіяначка Наташа
З коечкі звалілася.
Сэрца біцца перастала,
Кроў астанавілася.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

У мяне мілёнкаў пяць,
Усе мілёначкі на «яць».
Пасаветуйце, падружанькі,
З каторым мне гуляць.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад  Касьянавай А. І.,
1918 г. нар.

У мяне мілашка Глашка
Рукадзельніца была.
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У рэшата кароў даіла,
Сапагом авец стрыгла.

Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці  ад Гаўрыленка М. А.,
1920 г. нар.

Я на арэшыне сядзела,
Мяне вецер калыхаў.
Я з арэшыны ўпала,
Мяне мілы паднімаў.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад  Касьянавай А. І.,
1918 г. нар.

Я надзену бела плацце
З жоўтымі калечкамі.
А мой бацька генерал
У полі над авечкамі.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад  Касьянавай А. І.,
1918 г. нар.

А я чай піла,
Пасуда білася.
А я нячаянна
У яго ўлюбілася.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Гарманіст, гарманіст,
Якое і гранне.
Узяў сучку за хвост,
Валачыў да рання.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Я іду, а мне наўстречу
Пяты перявулачык.
Стаяць свёкар і свякрова
І мой полудурачык.

Запісана ў в.  Трасціно  Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласціад Прошкінай М. І.,
1949 г. нар.

Я надзела бела плацце
З краснымі капейкімі.
А цяпер пайду скакаць
Барыню з прыпеўкамі.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад  Касьянавай А. І.,
1918 г. нар.



162

Мая мілая красіва,
Губкі мёдам мазала.
Начаваць ка мне хадзіла,
Пад вароты лазіла.

Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці  ад Гаўрыленка М. А.,
1920 г. нар.

На суку сядзіць варона,
Корміць варанёначка.
У якой+нібудзь вароны
Адаб’ю мілёначка.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

Мая мілка маленька,
Чуць пабольшы валенка.
У лапцікі абуецца,
Як пузыр надуецца.

Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці  ад Гаўрыленка М. А.,
1920 г. нар.

Усе мілашкі як мілашкі,
А мая, як пузырёк.
Сядзіць есць – губа адвісніць,
Як у кепкі казырёк.

Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці  ад Гаўрыленка М. А.,
1920 г. нар.

Мая мілка як бутылка,
Закацілася ў равок.
Я на трактары пад’ехаў,
Зацапіў і павалок.

Запісана ў в. Маркаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці  ад Гаўрыленка М. А.,
1920 г. нар.

Гармонь нова,
Крышка сцёрта.
Гарманіст пахож на чорта!

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.

А Сямёнаўна
У раке купалася.
Бальшая рыбіна
У трусы папалася.

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А.,
1915 г. нар.
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Самалёт ляціць, 
Педалі сцёрліся. 
А мы не звалі вас, 
А вы прыпёрліся. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

А Сямёнаўну 
Я з Масквы прывёз. 
Пасадзіў за стол, 
А яе кот унёс. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

Самалёт ляціць 
Ды з Амерыкі. 
А Сямёнаўна 
Вяжыць венікі. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

Мой мілёначык красівы, 
Толькі носік караток. 
Дзевяць курачак там сядуць
І дзясяты пятушок. 

Запісана ў в. Канаўка Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар. 

Адчыні, маманя, дзверы,
Паглядзі-ка, хто ідзёт.
Лена ў беленькіх насочках
Ваньку п’янага вядзёт.

Зап. у в. Маркаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Гаўрыленка М. А., 
1920 г. нар.

Мой мілёначак харош,
Хоць запазуху палож!
Палажыла б за душу,
Ды баюся – задушу!

Зап. у в. Трасціно Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Прошкінай М. І., 
1949 г. нар.
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А Сямёнаўна 
Скакала полічку,
Ды звалілася
Ды пад коечку.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.

Я надзену бела плацце,
Сажай брові падвяду.
Не пайду браць лён у поле,
А на танцы я пайду.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Касьянавай А. І., 
1918 г. нар.

Ты ня жмі мяне да прясла
І ня лезь абы куды!
Я табе не гарацкая,
Як пажэнімся – тады!

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Касьянавай А. І., 
1918 г. нар.

Мой мілёнак як цялёнак,
Толькі венікі вязаць.
Правадзіў мяне да дому
І не змог пацалаваць.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І., 
1958 г. нар.

Цалавацца не ўмееш,
Не хадзіў бы справаджаць.
Ета ж не сімпація,
Адно рукапажація.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І., 
1958 г. нар.

Мой мілёнак, што цялёнак,
Толькі розніца адна:
Здаш цялёнка – возьмеш грошы,
А мілёнку – грош цана.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І., 
1958 г. нар.
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На вячоркі шла
І пасвістывала.
Хвартучок набачок,
Нешта выставіла.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Касьянавай А. І., 
1918 г. нар.

Рэшата яец набралі,
Гарманіста зазывалі.
На вячорках паіграць,
Хлопцаў, дзевак паганяць.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Тарасенка Ф. Г., 
1938 г. нар.

Па дзяреўне шла і пела
Лынджа здаравенная.
А сабаку ўвідала,
Заравела, бедная.

Зап. у в. Маркаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Гаўрыленка М. А., 
1920 г. нар.

Ой, яёшенькі, яё!
Учыніла цеста.
А свякровычка прыйшла –
У хаце нейдзе ўсесца.

Зап. у в. Трасціно Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Прошкінай М. І., 
1949 г. нар.

Дзевярёк мой, дзевярёк,
Пацалуй мяне разок.
А я мужу не скажу,
У ваконца пагляжу.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка Г. І., 
1958 г. нар.

А Сямёнаўна
У бані мылася
Ды на полачку
Платок забылася.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.
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Цераз речку быструю
Я масточак выстраю.
Хадзі, мілы, хадзі мой,
Хадзі летам і зімой.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.

ПРЫПЕЎКІ ЧАСОЎ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

У гародзе ўдаліся
Яблыкі дый грушы.
Скора мілы мой паб’е
Фрыцаў усіх з кацюшы.

Зап. у в. Маркаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Гаўрыленка М. А., 
1920 г. нар.

Будзем урагоў мы біць
Віламі, ухватамі.
Ой, далёка пабяжыць
Гітлер з гітлерятамі.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.

Сядзіць Гітлер на дубу,
Грызець конскую нагу.
Кушай, кушай дзядзенька,
Смачная гавядзінка.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.

Вышывала я ўцірку,
Вышывала ручнічок.
Штоб жывы з вайны вярнуўся
Мой любімы парінёк.

Зап. у в. Канаўка Хоцімкага раёна 
Магілёўскай вобласці ад Сідарэнка А. А., 
1915 г. нар.
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THE HOTIMSK DISTRICT

The district of Hotimsk is the most eastern area of the Republic of 
Belarus which borders on Russia. The total area of the disctrict is relatively 
small, it is 0.9 thousand sq.km. which composes nearly 3 % of the Mogilev 
region. Hotimsk stretches for 430 km from Minsk, the capital city of 
Belarus, for 200 sq.km. from Mogilev, the administrative centre, for 150 
km from Bryansk and 180 km from Smolensk of Russia. Hotimsk stretches 
for 34 kilometers from east to west and 42 kilometers from south to north. 
Geographically, Hotimsk comprises the territory which lies  on the borth costs 
of the natural pearl of the district — the river Besyadz — with its inflows the 
Elenka, the Voiskaya, the Splaven, the Alshovka, the Gadyn,the Mygickok 
on the south slope of Orsha-Mogilev forest plateau which spreads out to 
the Checherskaya morainic plain.

The nature of the Hotimsk district is very rich and manifold. There are 
large-scale forest-lands which occupy the third part of the territory, beautiful 
lakes, numerous small rivers, wonderful meadows, vast fields. There are 
wildlife sanctuaries on the region territory: biological wildlife sanctuary the 
Hotimsk forestry of the State Forest Resources with the total area of 830 
hectares, hydrological wildlife sanctuary «Lobnya» with the total area of 200 
hectares; water-mode wildlife sanctuary «Raschistka» with the total area 
of 55 hectares; the local wildlife sanctuary of the State Forest Resources 
«Yerashovschyna»; the Malyshevsk forestry with the total area of 1560 
hectares; the wildlife sanctuary of flora and fauna in the Bataevs forest 
hunting entity with the total area of 6 thousand hectares. 

The local natural landmarks are as follows: the Ivanov grove (the total 
area is 25 hectares); the birchwood (the village of Bahany, the total area 
is 7.5. hectares); the sample economy — pine planting (the State Forest 
Resources, the Hotimsk forestry, the total area is 15 hectares, the height is 32 
metres); the Enapol park (the total area is 15 hectares; APC(the agriculturul 
production co-operative) «Collective Farm «October-Birches»); a 300-year-
old larch which grows apart and an oak growing apart approximately of the 
same age (the Velikolipav village Soviet, the village of Alshov); two oaks which 
grow apart (the «Kozlovshcyna» plot of land, the «Bataev» APC ), one of them 
is at the age of 250 years old (the diameter is 1.42 m, the height is 30 m), 
the second one is 270 year old  (the diameter is 1.7 m, the height is 33 m); 
«The Saint Well» APC «The Collective Farm «October-Birches», Bataev 
forestry); an oak which grows apart (the State Forest Resources, near the 
village of Gornya); the Saint Lake (the State Forest Resources, the total area 
is 10 hectares); the Well «Zaechy kyt», the total area is 32 hectares where 
the family of bears lives. 

The Hotimsk district is a marvelous place with birch groves, light 
borons, dark mysterous spruce forests and the Besyadz river with its clear 
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and pure water enchanted by poets. From this very spot, from the river 
of Besyadz the first metres of the Belarussian territory spread to the west.  
It was told in ancient times that nightingales sang their songs here for three 
provinces and their beautiful tune immediately extended through out the 
Bryansk, Mogilev and Smolensk sides. One is fascinated with its ancient 
mysteries. 

The lands of the Hotimsk district were a part of the settlement area of 
the Radimichs’ tribinal union. «The Primary Chronicle» written by a monk 
from the Kiev-Pechersk monastery Nestor  at the beginning of XII c., they 
are mentioned by him. Unfortunately, this information is fragmentary and 
rare. The Radimichs were mentioned for the last time in the Chronicle dating 
back to 1169.

Here are the notes about the tribes living on the Belarusian territory 
given by the newspaper «The Mogilev provincial sheets» printed in № 3 in 
1834 (p. 21–24; 60–61).

«The Slavs who settled in the Mogilev province got different names. 
The tribes were called the Radimichs which began getting settled along 
the banks of the Sog and the other rivers falling into the Dnieper in the 
districts of Klimovichy, Cherikov, Chausy, Bihov and Belits. This very name 
is still preserved in the title of the settlement Radomlya, which is situated in 
the Chays district, and some other settlements. Probably, there was a time 
when Radomlya was the capital of the Radimichs.  The Krivichi were the 
tribes  who inhabited the Dnieper upper course — in the present Mstislavl, 
Kopys, Orsha and Senents districts. The term derived from the names Krive, 
Kriveito, their High Priests bore these names. The Dregovichi settled on the 
territories bordering on the up-to-date Minsk and Mogilev regions and partly 
the Byhov and Rogachev districts».

The Radimichs and Dregovichi were extremely different from the 
Polyane by their customs. The Polyane were more educated, meek and 
calm, they considered marriage to be their responsibility, family harmony 
and chastity were thought to be high virtues. But the Radimichs and the 
Dregovichi like the Drevlyane had feral customs, they killed each other if 
strives and quarrels broke out, they knew neither chastity nor marriages. 
But young people of both sex would come to the   gamesmanship held in 
districts. The bridegrooms used to choose the brides, and they lived with 
them without any rites. Polygymy was common among them.  

The author of the Chronicle Nestor who lived among the Polyane 
estimated them and their customs much higher exposing the habits of the 
Radimichs. It is doubtful whether he did it in vain. He says that their occupations 
were cattle breeding and hunting, besides tilling the soil, which could hardly be 
brutal and barbarous.   Moreover, we can guess that trade as an occupation 
was not alien to them, they knew and used coins and paid a tribute. 

As regards their dwelling all the Slavs lived in the huts, which hardly 
protected them from bad weather and rain not only in the VI century but much 
later. The very towns of the Slavs were just a number of huts surrounded by 
fences and moats. 

The faith of all the ancient Slavs was the same. The main idol was 
Perun, the God of lighting. 
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The Radimichs like the other tribes burnt the corpses on a big bonfire, 
and put the ash in a big urn, they laid it on the pole at the crossroads. This 
custom was accompanied by a funeral feast or cheerful celebration. They 
showed their force in different military games, made an abbandant banquet 
which was called strava. Such a habit was preserved until Nestor’s time, it 
demonstrated a hostile spirit of the people who dared to worship death so 
that they could be staunch and brave during fights. The crossroads were 
marked with these sad urns to make people’s eyes get accustomed to 
seeing the signs of human temporality and force people never to forget it. 

The Russian Slavs were independent till the end of the VII or VIII с. and 
had a Patriarchal Government. The leaders had a power over them only in 
the period of war. They could have preserved their independence for many 
years as they were strong in quantity and possessed a  fierce courage. 
But they were scattered and weakened by civil discords and had to accept 
Kozarovs’ power over them, they made the Greek empire tremble under 
the leadership of their Kagan. He led his troops to the Dnieper and the 
Oka itself at the end of VII or at the beginning of the VIII c. The Polyane, the 
Severyane, the Radimichs, a part of the Dregovichi and Viatyachi were laid 
under his tribue. Firstly, the tribute was a squirrel paid by the Radimichs and 
the Dregovochi from every their house, but then they had to pay a schlyaga 
(shilling) from every house.  They could easily tolerate Kagan’s yoke though 
it had lasted for 2 centuries.

None of the tribes living in the present Mogilev district that time 
accepted Kings of the Varags in Russia as some of them were satisfied 
with their national government, they paid tributaries to the Kozars with 
calm determination . But still willingly or reluctantly they had to accept the 
Varangian-Rus powet over them.

In 885 the Radimichs living on the Sog voluntarily  agreed to pay the 
same tribute as they had paid to the Kozaram.

The Radimichs had paid tributaries to the Russian Princes for 100 
years with calm determination. Only in 984 they decided to anounce their 
independence under the reign of Grand Prince Vladimir in 984.  Vladimir 
punished the rebels with great fierocity. His brave voivode Volchy Chvost 
(Wolf’s Tail), the head of the leading detachment, fought them on the 
Peschany river and routed them. Since then the Radimichs had to pay not 
only a tribute but also had to carry  military cargoes during war campaigns.   

The Hotimsk district was a part of Smolensk Principality till XIV 
c. It was the period when Rus was under the Mongol-Tatar Yoke and 
was divided into  a variety of separate principalities. The territory of 
the present Hotimsk district was a hot bed of the internecine wars held 
between the Princes of Smolensk, Kiev, Chernigov, Polotsk and Suzdal. 
The internecine wars led to the devastation of lands and extermination  
of people.. Hotimsk became a part of the Mstislavl Principality in XIV 
which was involved into the Grand Duchy of Lithuania and its lands 
were included into the Krichevsk district (the Krichevsk eldership) of 
Mstislavl voevodstvo of federal State of Rech Pospolitaya after Lublin 
Union in 1569. The time from XVI–XVIII  was a prosperity  period of the 
feudal system. It was a territory bordering on Russian State and Rech 



170

Pospolitaya. The Hotimsk district had been a site of struggle between 
the two states for  more than two centuries. he farms were destroyed, the 
towns and villages were burnt, people died, many a time the peasants 
revolted against their enslavers. One of the biggest  revolt was Krichev 
arising in 1740–1744. 

The fisrt mentioning of Hotimsk dated back to the middle of the last 
century. It  was noted in «Commemorative book of Mogilev province in 1861» 
in the article dedicated to the historical and statistical information about 
the cities and towns of the province. Hotimsk was firstly spoken about in 
1430 among the ownership of Grand Prince Svidrigailo.   At the end of the 
XIX c. this thought was emphasized  in  «The Geographical Dictionary…» 
published in Warsaw. At the beginning of the  century this idea was confirmed 
by multivolume «Russia» edicted by V.P. Semenov.   The date of 1430 was 
deeply fixed in the regional national literature and even happened to be 
in  the encyclopedic issues. The cause for the appearance of the date, 
probably, was the secret archive of  Crusaders published by A. Katseby. 
Among «the towns and lands belonging to Prince Svidrigailo, the Grand  
Prince of Lithuania, Russia, etc.» we came across «Chotmisk», the name 
of the locality is very similar to modern Hotimsk. The other localities close 
to present Hotimsk such as Bryansk, Popov Mountain, Krichev, Orsha, 
Mogilev and other towns of the eastern regions of Grand Duchy of Lithuania 
mentioned in the same source proves this thought. But in the same work 
published 15 years later in Russian the name of the same town is given in a 
different way — «Hotmisl». 

A new date of first mentioning of Hotimsk — 1398 — has appeared 
recently. It was offered by archimandrite Kiril, the abbot of Sain Trinity 
Church, but, unfortunately, there is not any exact information or original 
sources which prove this date. Besides well-known Hotimsk, Kostykovich’s 
village, there is also Hotimsk settlement situated on the Bohany lands. Both 
names were mentioned in the inventory of Krichev eldership in 1709. The 
settlement of Hotimsk would be mentioned in the inventory till theyear of 
1710. Researchers believe that this is the regional center of Hotimsk (present 
Bahan village — the center of the Village Council). Thus, the date of 1709 
is the only exact  first date of mentioning of Hotimsk in written sources in a 
modern urban village.

Hotimsk has given a great variety of prominent and gifted people 
including scientists, writers, poets. Such outstanding people were born 
in Hotimsk: famous Belarussian linguist, Doctor of philological science, 
honored scientist of Belarus Y.V. Anichenka; Belarusian scientist-accountant, 
Doctor of economics, professor M.I. Bazilev; Russian and Soviet astronomer, 
the founder of scientistific school of Cepheid investigation, corresponding 
member of the Academy of Science of the SSSR S.M. Blagko; prominent 
Soviet surgeon,  academician of Academy of Medical Science V.R.Bravtsov; 
Doctor of Medical Science V.Y. Bravtsov; Russian orientalist, anthropologist, 
linguist and lexicographer I.N. Vinnikov; Doctor of biological Sciences, 
professor P.I.Gykov; historian P.F. Dmitrachov; Belarusian poets A.A. Zarytski 
and M.F.Karpenka; one of the founder of Belarusian Science of pedagogy 
F.P.Korolev; prominent opthalmologist,  Doctor of medical science, professor 
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Y.V. Kasthenich; Belarusian scientist in the sphere of energetics, Doctor of 
physico-mathematical science, professor I.S.Kylikov;   Doctor of physico-
mathematical science, professor V.T. Levshanka; Belarusian poet and 
translator A.G.Minkin: medical Belarusian scientist in the sphere of Human 
Anatomy, teacher, the Doctor of medical science, professor P.R. Pivchenko; 
well-known scientist — biochemist,  Doctor of biological Sciences, the 
professor, honored scientist of the RSFSR I.V. Sidorenkov; academic of the 
Academy of Science in Belarus, one of the creator of health care maintaining 
in Belarus I.Z.Surta, etc.

The fate of prominent Belarusian poet Arkad Kyleshov is connected 
with Hotimsk. Famous poet and translator Pyatro Prihodko was also born in 
Hotimsk. There is a very interesting legend about the origin of  Hotimsk in 
his poem «The Prince’s gift». The plot was taken by the poet, as it was told in 
his memories, from the novel «Divine Retribution» by E. Radimich which Petr 
Fedorovich found in «Vilnius Calendar» of 1910. The novel tells about young 
beautiful Princess Hatimie, talented singer of Belarusian national songs  
who was on friendly terms with peasants and helped them. After getting 
maried to Prince Lada she bacame a good housewife at a new place, she 
loved inhabitants, gave them her talent and songs.  She built a new Orhodox 
Church where she created a wonderful choir. People loved and respected 
Hatima and remebered her through out centuries.

The inhabitants of Hotimsk are very sincere, talented, good-looking and 
hard-working. They are proud of their land, national people, they preserve 
their instant habits and customs. A lot of things are done in order to revive 
people’s genuine. 

There are 4 Orthodox confessions, three confessions of protestant 
bias — Christians of Evangelic faith, 5 cultic constructions in the region. 

Saint-Trinity Church is the pearl of the Hotimsk district, it was built 
according to  the model of the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, 
only 10 times smaller in size. After announcing the Manifesto of the abolition 
of serfage in 1861 the merchants of Hotimsk decided to build a new church 
dedicated to this historic event.  For that purpose they gathered gold valued 
at 20 thousand roubles.  It took 12 years to build the church. Moreover, all 
the materials were fabricated by local craftsmen.  The Church was dedicated 
by Mogilev and Mstislavl archbishop Yavseviem on Trinity Sunday Holiday 
in 1873. The master was fascinated by the beauty and magnificence of the 
Church. He immediately published a document for designating it as Saint 
Trinity Church. The first abbot of the Church was the priest Iaan Thitovich. 
After his death the priest A.S. Alshevski became the abbot of the Church 
who served there in the course of 50 years. Petr Kamyanev was the first 
elder and Mark Aleksandrovish Magilevtsov became his successor. After 
him hieromonach Pavel served. Father Pavel was arested in 4 years. There 
was no priest after him, people served on their own, by cellular way. 

The church was closed in 1938. The icons and clerical garbs were burnt 
in the yard of the District Executive Committee.  The church towers were 
ruined. The Church annex made of  bricks was built which initially served 
as a bank, and then as a mechanization school. There was a granary in the 
church building, afterwards there was the Regional Recreation Center. 
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German authorities turned the Church into rampart during the Great 
Patriotic War.     After the Great Patriotic War the church building was vacant 
for a long while, then the grains were kept there, and once again it turned 
into the Recreation Center.

Archimandrite Kiril (Badich Alexey Petrovich) born in 1929 became a 
priest in 1958. Father Kiril was from Rygnavichy of the Prugan district. After 
the army he finished seminary in Gyrovichi. He happened to be in Hotimsk by 
God’s will. Thanks to Father Kiril’s painstaking, his insistent request and  town 
dwellers’ support the building was returned to believers in 1922. Despite 
all the difficulties the Church is gradually regaining its initial appearance. 

 In April 1997 there was a regional charitable fundraising marathon for 
the renovation of Saint-Trinity Church. Different people participatied in this 
marathon such as medical and cultural workers, teachers and Presidential 
Envoy of the Republic of Belarus. The collected funds were the major source 
for restoration of the Church.   Under the supervision of archimandrite 
Kiril renovational  works were carried out:   the domes of the towers were 
renovated, the church building was completed, the gates and fences were 
built, as well as two chapels, baptismal and utility rooms. 

The church was dedicated  by eminent Maksim, Mogilev and Mstislavl 
archbishop in 1999. 

Archimandrite Kiril, the priest and the abbot of Saint Trinity Church, 
was awarded the prize «For spiritual revival » in 2002.   

There was another outstanding event in 2004.  Thanks to the donations 
of people and charitable collection of institutions, organizations and 
enterprises the bell for Saint-Trinity Church weighing 80 pounds or 120 
kilograms was cast and delivered to Hotimsk. Such a bell was cast for the 
first time in Belarus. 

The parochial school was opened for children at the cathedral. 
Children’s choir was arranged. Christmas Tree parties are organized at the 
Cathedral. 

The number of parishioners not only from Hotimsk but also from other 
border regions is increasing every year. 

Saint-Trinity Cathedral is a tourist card and historical-cultural property 
of the Hotimsk district.

According to archival documents there were three Orthodox churches 
in Hotimsk in the XV c.  There were 12 churches on the territory of the 
Hotimsk district at the beginning  of the XX c.  They were built in memory 
of significant events, often of the religious ones.There «the throne» was 
built - a place in the altar dedicated to a name or event. The church was 
called according to the throne and the parish maintained by the church 
had its own patronal festival. There were 3 temples in Hotimsk, two  of 
them were destroyed. 

Wooden Pakrovskaya church was located in the estate of the 
Abalenskih over the river Besyadz. It was transported to Hotimsk and 
placed in the courtyard of Preobragenskaya Church near the tomb of  the 
Abalenskih Dukes in 1903.

Preobragenskaya Church made of brick was destroyed with the advent 
of the  Soviet power. 
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The following churches were active on the territory of the district: a 
wooden church in the village of Bahany which was burnt; the wooden Cathedral 
of Peter and Paul in the village of Byarozkі; a wooden church in the village 
of Byasedavіchy which was demolished; a wooden church in the village of 
Elavets, a wooden church in the village of Yelnya; the church of the Nativity of 
John the Baptist in the village of  Zabyalyshyna; the brick church of St. Nicholas 
in the village Muzhychok;  church of Reverend Anufryya  in the village Trastino; 
the church of Holy Protection in the village Charnyavka. There were chapels 
in Xotimsk, in the villages of Vyalіkaya Lіpavka, Malaya Lіpavka, Malunovka.

 Each nation, despite its life’s changes, retains its peculiarities. The 
main ethnic characteristics, the specific national philosophy and psychology 
are preserved at all the stages of its development. Undoubtedly, the process 
of deepening world view and mental sphere expanding is continuing, but 
its internal  essence specific to each nation  remains and provides stability 
to the existence of  ethnos.

The succession of generations is nowhere so fully and naturally 
reflected as in folklore.  Recently, the scientific and cultural-educational 
direction in which folk art is seen in three dimensions - past, present and 
future -  has gathered momentum. Folklore has a  great importance  in 
creating cohesive worldview, perception of ourselves in the Universe, 
understanding   our place in the world. A deep and comprehensive study of 
folklore - the first and the deepest self-recognition  of people’s soul - makes 
it possible to investigate the origins of national identity that will help us to 
evaluate history more objectively and know the ropes of contemporary 
ethnic processes. The Hotimsk district of the Mogilev region has a very rich 
and diverse folk heritage. Thanks to diligent collectors of folklore  much of 
the  precious spiritual heritage of our ancestors was saved, it became the 
property of  present and future generations of Belarus.

At the end of the XVIII century the researchers began to analyze the 
importance of preservation of folklore and ethnography monuments. Just at 
that time (in 1786) the first ethnographic expedition under the leadership of 
Andre Kazіmіravіch Meyer took place in Belarus which culminated in his work 
«The Description of the Krichev County, or former eldership.» Then, in the XIX 
century, the study of Belarus  was prearranged and carried out more or less 
properly. Unfortunately, the Hotimsck district was not widely represented in 
the list of regions which folklore and ethnographic peculiaraties would have 
been officially verified. Therefore, a thorough study of its oral heritage was 
launched in the second half of  XX century.

The freelance correspondents of «Mogilev provincial sheets» were 
among the first to record songs and some rituals in the parish Zabyalyshynsk 
of the Klimavichy district.   Then these materials were included in the first 
volume of unique «The Depictive Experience of Mogilev province ...» (1882)  
under the direction of newspaper І.V. Rubanov.

There is an interesting legend about the origin of the lake recorded  
in the town Zabyalyshyna in the fourth edition of the monumental edition 
«Belarusian Collection» (1891) of E.R. Ramanav   on p. 196-197. Its content 
adapts the best traditions of ancient apocryphas in which God and Holy 
Apostles had features of many real and well-known people.  
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Evdakіm Ramanavіch Ramanav, who published more than 10 thousand 
of folklore works, did not disregard an utilitarian and practical  exorcism 
genre in those days.  The province of Klimovichi  (including, at it’s known, 
the present Hotimsk district) also gave him a few dozen of «slanders» which 
were strong  by the power of influence.

According to the evidence found by folklore researchers 
(Z. Ya. Mazheyka, T. B. Varfalameev), song recordings made in the villages and 
towns of the district of Klimovichi by I.Zybav in 1908 have an important scientific 
value.  Unfortunately, they are still unavailable to general readers. However, the 
very fact of their existence in the history of our culture is important.

Generally, the XX century summarized what had been found out by 
mankind in the course of its existence.  The publication of multivolume work 
«Belarusian Folk Art», carried out by the Institute of Arts, Ethnography and 
Folklore of the Academy of Sciences, was some kind of conclusion for oral 
Belarusian traditions. The folklore of the Hotimsk distict is widely represented 
in this unique publication.

The work «Traditional folklore of Mogilev Padnyaprovya» (composed 
by T.B. Varfalameev) was published in 1996, which also included the works 
written in the Hotimsk district. For example, the Kalyadnaya song recorded 
in the village of Trastsіno, the Zgnivnaya song recorded in the villages of 
Varvaravka and Uzlogі, the wedding song recorded in the villages of Lіpavka, 
Trastsіno, Yanapolle, etc.  Interesting Kupala beliefs of Fekla Osipavna 
Ramanenko  were recorded  in the village of Lipavka.

In 1999 the book «The Songs of  Belarusian Padnyaprovya» was 
published in which Z.Ya. Mazheyka and T.B. Varfalameev  represented 
records of more than 300 outstanding songwriting patterns of the region 
at the highest artistic and scientific  level. The songs of talented singers 
from the villages of Byasedavіchy, Lіpavka, Varvaravka, Enapolle, Vasіlevka 
occupied pride of place.

 A.M.Nenadavets published legends and fables of the origin of villages 
of the Horimsk district in the book «Mogilev in legends and fables» (Minsk : 
Belarus, 2002).

 And at the beginning of the XXI century the inhabitants of many villages 
of the Hotimsk district continue to preserve the traditions of their ancestors. 
The dwellers of the village of Gornya still honour the icon and its great feast. 
Previously, almost every village of Mogilev had its icon-protectress.  It was 
the icon of Holy Great Martyr Varvara in Gornyi. The villagers prepare for 
holiday in advance — slaughter a pig, buy (or make) vodka, wait for dear 
guests.  When the guests come  the holiday will start...  

As 75-year-old Katsyaryna Mіronavna Lavshchanka states the song 
«Yas mowed clovers» derives from the village of Roskash of the Hotimsk 
district. First, the  song was performed at a regional show-contest. 
R.R. Shyrma, the chairman of the judges, expressed a high opinion of the 
song and introduced it a wide audience, since then village singers were 
performing the song in Minsk and Moscow. After some time the bright  folk 
song was sung by «Pesnyary» ...

The Hotimsk district is famous for its folk groups: «Medynitsa» in the 
village of Klin, «Lipavchanka» in the village of Lipavka, the duet from the village 
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of Varvaravka, the froup «Yalnyachanka» from the village of Yelnya, the group 
from the village of Ivanovka, a new formed was formed at the RCC (Regional 
Cultural Centre).  The folkloric expedition at the RCC has worked for many 
years focusing on the collection and revival of folk rituals. L.Ya. Sotnikovm the 
employee of local cultural department directs such an expedition.  

 There are six groups of amateur talent groups with the title  of 
«Popular» in the region. These groups are as follows:  «Dabradzeya» (RCC), 
«Spadchyna» (the CRC of Zabyalyshyn),» Bylina» (the CRC of Trastsin), 
«Byarozka» (the RCC of Berezov),»Pathseha» (RCC), the choir of the 
veterans of war and labour (RCC).

The choir «Dabradzeya» was created in October, 1984 on the basis of 
the Regional Cultural Center. M.A.Koshin is the founder and the director 
of it. The choir was awarded the title «Popular» in April 1995.   There are 
Belarusian, Russian folk songs, ceremonial, roundelay and humorous 
songs, the songs of Belarusian and Russian composers and local authors 
in the repertory of the choir.   «Dabradzeya» takes part in all city activities 
and popular festivals where the choir performes its concert programme. 
The folk group is an active participant of outreach concerts to neighboring 
regions, a frequent visitor of the Kletnyansk, Surazh, Mglinsk districts of the 
Bryansk region. In 1985 the choir director was awarded the diploma of the 
winner of All-Union review-competition dedicated to the 40th anniversary of 
the victory over the Nazi invaders. In 1999 the choir was awarded a diploma 
for participation in the Second All-Union Festival of Folk Arts. The trio of Folk 
Choir participated in the Regional Festival «Belarus is my song.»  Folk Choir 
was awarded the honorary diploma in Mstislavl.  The choir «Dabradzeya» 
participated in «Dozhynki-2006» (Bobruisk).

The Folk Choir «Spadchyna» of the CRC of Zabyalyshyn  started to 
form in 1971. At first it was a small ensemble of folk songs, but the group 
membership  had been widened each year. Thus a choir appeared   which 
received the title of «Popular» in 1987. There are folk songs and songs of 
Soviet composers in the  repertoire of the band.  There is the children’s 
ensemble «Zorachka», the young generation, in the choir under the direction 
of V.V. Petrachenka. The band «Spadchina» is the constant participant of 
all parades, competitions and festivals. It was awarded the diploma of the 
winner of All-Union review-competition dedicated to the 40th anniversary 
of victory over the Nazi invaders and the diploma of the Ministry of Culture 
of the BSSR.  The band «Spadchyna» was awarded a diploma in Shklov in 
«Dozhynki 2000», took part in «Dozhynki-2006» (Bobruisk) and in the Days 
of Slavic Written Language (Mstislavl).

 The folk song group «Byarozka» was awarded the title of «Popular» 
in 1998.  It has a long and illustrious history.  It was formed by K.M. 
Lavshchanka, the director of the CRC, as a female ensemble which 
didn’t have any  title.  The women gathered just to sing Belarussian 
popular songs.  The Collector of folk songs was Catherine Mironova by 
herself who was also a soloist of the ensemble. It was a tight-knit creative 
group for many years, which consisted of 9 members. They were regular 
participants of all parades, festivals, concerts within the district and 
outside it. In the course of time  new participants with their bright voices 
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joined the ensemble.   They  also took care of the young people. There 
is the children’s band at the CRC. 

The Ensemble of Belarusian song «Bylina» (the CRC of Trastsin) was 
formed in 1987.  First, the Ensemble consisted of 12 people.  In 1992 the 
Ensemble  prepared a programme  for the participation in the TV programme 
«We invite you to gatherings».  The main part of the repertoire comprises 
Belarusian folk songs. The ensemble was awarded the title «Popular» in 2003

The ensemble  «Pathseha» (RCC) was formed in 1999, and in it was 
awarded the title of «Popular» in 2006. «Patseha» was a frequent visitor  
of the neighboring district of the Mogilev region as well as of Kletnyansk, 
Surazh, Pochinsk, Mglinsk districts of the Bryansk region. The folk ensemble 
is a member of the regional festival of «People’s Rhyme» in Slavgorod. For 
its high professional level and active participation in the cultural life of the 
district the national group «Potseha» was awarded a meritorious certificate 
in 2007. The ensemble took part in the Republican festival «Dozhinki-2006»,  
in the Day of Slavic Writing Language (Shklov, 2007), in the International folk 
festival «Wreath of Friendship» (Bobruisk), where it was awarded  diplomas.

The choir of veterans of war and labor was formed  by the initiative of 
the former foreign language teacher, G.M. Urbanowich in November 1993 
at the RCC.  She gathered her colleagues, who made up the band. In 1998 
the ensemble was awarded the title of  «Popular.» The repertoire of the 
choir is diverse. People are becoming older, but the choir isn’t. Each year 
young people join it, although veterans are in the majority.  The amateur club 
«Golden Autumn» was formed at the band. The popular Choir of veterans 
of war and labor is the constant participant of all events that take place in 
the city and region.

The area has a tradition to revive the folk festivals and ceremonies. 
For example, there was a rite «Yvodini» in the village of Byarozkі, an ancient 
ritual of «Hresbіny» in the village of Varvaravka. The theatrical performance  
«Kalyadny vechar» (the Carols) is constantly held at all cultural institutions.

Generally, the Hotimsk district  is interesting as many folkloric 
works, customs and ceremonies are preserved not only in the memory of 
informants, but also in people’s life.

This book contains materials written in the course of  the last twenty 
years in the villages of the Hotimsk district: family rituals, calendar 
ceremonies, traditional signs, legends, songs, and limericks.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Народная творчасць, захаваная ў розных рэгіёнах Беларусі, дае 
багаты матэрыял для ўсебаковага даследавання спецыфікі этнасу, 
беларускай народнай культуры, яе гістарычных вытокаў, развіцця і 
сучаснага стану. 

Хоцімскі раён Магілёўскай вобласці мае вельмі багатую 
фаль[клорную спадчыну. Адной з асаблівасцей гэтай мясцовасці 
з’яўляецца шырокае бытаванне самых старажытных фальклорных 
жанраў, такіх, як замовы, якія не толькі арганічна ўваходзяць у струк-
туру, напрыклад, сямейных абрадаў, але таксама існуюць самастойна. 
У Хоцімскім фальклоры таксама, асабліва ў абрадавых кантэкстах, 
захаваліся старажытныя прыкметы і павер’і. Для гэтага рэгіёну на-
огул характэрна высокая ступень захаванасці сямейных абрадаў 
і паэзіі, якая іх суправаджае. 

Некаторыя рытуалы, якія ўваходзяць у склад сямейных абрадаў, 
з’яўляюцца спецыфічнымі для гэтага рэгіёна і першапачатковым сваім 
сэнсам звязаны з язычніцкім светапоглядам, з самымі старажытнымі 
ўяўленнямі. Вельмі выразна менавіта ў абрадах сямейнага цыкла 
адбіліся і замацаваліся архаічныя вераванні і рытуалы, звязаныя з 
уяўленнем пра кругазварот жыццёвых форм, сканцэнтраваныя вакол 
універсальнага сусветнага ўяўлення – праз смерць да новага нараджэн-
ня. Праламленне гэтага асноўнага тэзіса старажытнага светапогляду 
на нацыянальнай глебе вельмі важна для глыбокага і ўсебаковага вы-
вучэння беларускай культуры. Захаваліся на Хоцімшчыне і каляндарныя 
абрады і святы. Найбольш каштоўным, на нашу думку, з’яўляецца за-
хаванне і адраджэнне такіх малавядомых каляндарных свят як Аўсень 
і Мікольшчына. 

Багаты гэты рэгіён і на песні. Трэба адзначыць, што найбольш 
тут захаваліся песні пазаабрадавыя: сямейна[бытавыя, любоўныя, 
жартоўныя і інш. Захаваліся і развіваюцца далей прыпеўкі. 

Таксама вельмі важным момантам з’яўляецца тое, што жыхары 
амаль кожнай вёскі ведаюць гісторыю яе паходжання, легенды і паданні, 
звязаныя з роднымі мясцінамі. Мясцовае насельніцтва не толькі заха-
вала ў памяці помнікі спрадвечнай культуры, але, як сведчаць сабра-
ныя матэрыялы, – народныя звычаі і абрады з’яўляюцца неад’емнай 
часткай іх жыцця, працягваюць бытаваць і цяпер. Хоцімскі раён можна 
сапраўды разглядаць як унікальнае месца, у якім і сёння захоўваецца 
вялікая колькасць помнікаў народнай культуры, многія з якіх налічваюць 
не адно стагоддзе, а то і тысячагоддзе.
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Нездарма кажуць, што народ застаецца народам, пакуль збера-
гаецца яго памяць, духоўная памяць шматлікіх пакаленняў, адлюстра-
ваная ў звычаях, абрадах, песнях, легендах, паданнях і многіх іншых 
скарбах народнай творчасці. 
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