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Вусная паэтычная творчасць кожнага народа мае сваю спецыфіку, якая 

праяўляецца ў жанравым саставе, сувязі з рэчаіснасцю, тэматыцы, вобразнай 

сістэме, паэтыцы і інш. Беларускі фальклор найлепш захаваўся ў параўнанні з 

фальклорам многіх іншых еўрапейскіх народаў, у якіх амаль зніклі формы 

яго аўтэнтычнага бытавання яшчэ ў мінулыя эпохі, адраджаліся ж пераважна 

ў перапрацоўках. Беларускі народ па праву можа ганарыцца багаццем зместу, 

дасканаласцю мастацкай формы і разнастайнасцю жанраў сваѐй вуснай 

паэзіі. Нават у параўнанні з рускай і ўкраінскай народнай творчасцю 

беларуская вусная паэтычная творчасць вылучаецца адметнасцю і багаццем 

высокамастацкіх узораў абрадавай паэзіі, добрай захаванасцю аўтэнтычных 

форм, актыўнасцю бытавання, цеснай сувяззю з рэчаіснасцю, 

поліфункцыянальнасцю. 

Шмат адметнага выяўляецца, напрыклад, у каляндарна-абрадавай 

паэзіі – адной з самых старажытных па паходжанні. Даследчыца рускай 

народнай бытавой песні Н. П. Калпакова адзначала асабліва вялікае 

пашырэнне каляндарна-абрадавай паэзіі ў беларусаў і ўкраінцаў у параўнанні 

з рускімі. І гэта адпавядае сапраўднасці. Працавіты беларускі народ з зімы 

пачынаў клапаціцца аб будучым ураджаі і падпарадкоўваў свае абрады, у 

якія ўваходзіла і іх вербальная частка, земляробству і жывѐлагадоўлі. У 

аснове абрадаў і паэзіі дамінавала магічная функцыя, скіраваная на 

забеспячэнне плѐну ў працы, ураджаю на палях, плоднасці і здароўя жывѐлы 

ў хлявах. Калядоўшчыкі хадзілі па вѐсцы ад двара да двара, віншавалі 

гаспадароў са святам, спявалі велічальныя песні, у якіх славілі гаспадара, 

гаспадыню, сыноў і дачок, ідэалізавана малявалі іх багацце – двор, пабудовы, 

колькасць жывѐлы і інш.  

Падобная ідэалізацыя багацця гаспадара была характэрна для многіх 

калядных песень. Нягледзячы на яўную супярэчнасць з рэчаіснасцю, таму 

што так жа славілі і тых сялян, у якіх стаялі не «церамы», а старыя пахілыя 

хаткі, струхлеўшыя хлявы, песні калядоўшчыкаў падабаліся гаспадарам: 

была надзея на лепшае, на магічнае садзеянне зычэнняў. 

Абрад калядавання добра захаваўся ў Беларусі, асабліва на Палессі, меў 

тэатралізаваны характар; удзельнікі яго выступалі як артысты, 

пераапраналіся, калі вадзілі «казу», «жураўля». У абрадавых дзеяннях і 

песнях, што іх суправаджалі, выразна выяўлялася магічная функцыя, у 

аснове якой быў утылітарны сэнс: забяспечыць урадлівасць поля.  

Яшчэ ў XIX ст. даследчыкі беларускай духоўнай культуры заўважылі 

добрую захаванасць старажытных традыцый, вераванняў, звычаяў і абрадаў. 

У 1893 г. у «Мінскім лістку» (№ 13) адзначалася, напрыклад: «У беларусаў 

больш, чым у якога іншага славянскага племя, захавалася ўсякага роду 

забабонаў і абрадаў з паўхрысціянскім, паўязычніцкім характарам. У самой 



беларускай гаворцы сустракаюцца вельмі яўныя сляды язычніцтва. У 

гутарковай мове велікаросаў і маларосаў не сустракаем ніводнага імя са 

старажытнарускіх язычніцкіх багоў, між тым як беларусы і да цяперашняга 

часу замест таго, каб сказаць «маланкай забіла», «маланкай спаліла», 

гавораць  «пярун забіў», «пярун спаліў», «перуном спаліла». 

Магчыма, ніякі народ не надаваў такой магічнай сілы грамнічнай 

свечцы, як беларусы. М. Я. Нікіфароўскі зазначаў, што гаспадар хаваў 

грамнічную свячу ў хаце, каб яна абараняла гаспадарку ад ліхадзея і ў 

далейшым у выключных выпадках хатняга жыцця, якіх ѐн налічыў 13. 

Напрыклад, ѐн назваў такія здарэнні: прыняцце бабкай нованароджанага і 

адпраўленне яго да хрышчэння, пры вясельнай змове, пры набліжэнні смерці 

чалавека (свечка даецца ў рукі паміраючаму), пры першым выгане жывѐлы і 

вяртанні яе з пашы, пры разгавенні на Каляды і Вялікдзень, на Дзяды. 

Незапаленую грамнічную свечку вывешвалі на ноч да дзвярнога касяка хлява 

на Грамніцы, Купалле і ў іншыя дні кнотам уніз, каб яна абараняла жывѐлу 

ад ведзьмаў, сурокаў. З гэтай жа незапаленай свячой пачыналі і заканчвалі 

жніво, касьбу, малацьбу, уборку бульбы, лѐну. 

Адметным беларускім святам была Камаедзіца напярэдадні 

Дабравешчання. У гэты дзень шанавалі мядзведзя, культ якога абумоўлены 

татэмістычнымі вераваннямі старажытных беларусаў. На Камаедзіцы 

гатавалі стравы з раслін, якія ўжываў мядзведзь. Адной з важнейшых страў 

былі гарохавыя камы, з-за якіх і атрымала назву свята. У пасляабедзенны час 

уся сям’я павольна перакатвалася з боку на бок падобна таму, як 

паварочваўся мядзведзь. Рабілася гэта для таго, каб мядзведзь абудзіўся ад 

зімовай спячкі і лѐгка падняўся. 

З каляндарна-абрадавай паэзіі сваѐй адметнасцю вылучаюцца 

валачобныя песні – спецыфічная з’ява ў славянскім фальклоры, характэрная 

толькі для беларусаў. Як і калядныя, валачобныя песні выконваліся пры 

абыходзе сялянскіх двароў і, на думку старажытнага чалавека, павінны былі 

магічна садзейнічаць ураджайнасці палѐў, здароўю і пладавітасці жывѐлы, 

плѐну ў працы і шчасцю сям’і. У валачобных песнях, па словах 

А. Я. Багдановіча, адводзілася такое пачэснае месца земляробчай працы, як 

нідзе ў іншых народных творах. Менавіта з земляробствам звязвалася 

віншаванне і велічанне гаспадароў. Адным з першых апісаў абрад 

валачобніцтва ў сярэдзіне XIX ст. П. М. Шпілеўскі. Ён падкрэсліваў 

устойлівы характар абраду, таямнічую сувязь паміж абходам валачобнікаў, 

станам гаспадарчых работ і прыбыткамі вясной і летам. Аб пашыранасці 

абраду сведчаць прыведзеныя ім лічбы: валачобнікі хадзілі групамі па 8 – 20 і 

больш чалавек у межах царкоўнага прыхода, у кожным з якім было не менш 

2 – 3 валачобных груп, а ў некаторых парафіях – да 10.  

Аб складзе валачобнай групы П. М. Шпілеўскі пісаў: «Галоўная асоба ў 

кожнай партыі – так званы «пачынальнік», ці запявала; гэта нешта накшталт 

арцельшчыка і павадыра: ѐн пачынае песню і спявае ўсе куплеты, на яго рукі 

выдаецца ўзнагарода. У пачынальнікі найчасцей выбіраецца заможны 

гаспадар, абавязкова галасісты і пры гэтым бойкі, нават назойлівы, каб пры 



выпадку мог выпатрабаваць добрую ўзнагароду за песню. 

Пры партыі абавязкова маецца музыка, а часам і два, адзін са скрыпкай, 

другі з так званай дудой. Для нашэння падарункаў таксама выбіраецца 

асобны чалавек, заўсѐды дужы, адпаведна свайму прызначэнню: яго завуць 

«механошам». Усе астатнія члены партыі складаюць штось нібы хору: яны 

спяваюць прыпеў пасля кожнага верша і завуцца падхватнікамі… У 

валачобнікі ідуць часцей за ўсѐ мужчыны сярэдняга веку і маладыя хлопцы; 

рэдка трапляюцца між іх старыя і замужнія жанчыны, а дзеці і дзяўчаты зусім 

не ходзяць» [2, с. 170–172]. 

У Віцебскай губерні хаджэнне валачобнікаў пачыналася каля 5 гадзін 

вечара ў першы дзень Вялікадня і заканчвалася на світанні. У некаторых 

паветах валачобнікі хадзілі ў другую і нават трэцюю ноч. Яны станавіліся 

пад акном хаты паўкругам, пасярэдзіне іх пачынальнік пад акампанемент 

скрыпкі запяваў песню, падхватнічкі падхоплівалі прыпеў «Хрыстос васкрос, 

Сын Божы!» або іншы (напрыклад, «Зялѐны явар кудравы») і далей паўтаралі 

пасля кожнага верша. Гаспадары дарылі валачобнікам яйкі, кавалкі пірага, 

хлеба, сыра, варанае мяса, грошы, часам падносілі ім па адной-дзве чаркі 

гарэлкі. Як адзначыў П. М. Шпілеўскі, зрэдку бывалі выпадкі, калі заможны 

гаспадар замест падарункаў стукаў у акно і гаварыў: «Ідзіце сабе з Богам 

далей!».  

Пачынальнік звычайна адстойваў годнасць гурта. «У адрывістых, але 

моцных выразах ѐн пратэстуе супраць няветлівасці і сквапнасці гаспадара, 

будзіць яго сумленне, патрабуе, пагражае і не скупіцца на вельмі моцныя 

словы. Калі насуперак спадзяванням простыя перакананні не дзейнічаюць на 

кулака, калі ѐн яшчэ са свайго боку пасылае валачобнікам розныя нялѐгкія 

зычэнні і пагражае сабакамі, то партыя скарыстоўвае апошні сродак, 

найболей, як ѐй здаецца, страшны і дзейсны: ізноў строяцца ў пазіцыю пад 

акном і спяваюць іншую песню тым жа парадкам і з тым самым прыпевам, як 

і першая, толькі з такімі вітаннямі і зычэннямі, ад якіх, паводле меркавання 

валачобнікаў, не паздаровіцца ні гаспадару, ні гаспадыні» [2, с. 173], – 

паведамляў П. М. Шпілеўскі. 

Функцыянальнасць валачобных абрадаў і песень была падобна да 

калядных. Даследчыкі заўважылі, што валачобніцтва бытавала шырэй у тых 

месцах, дзе слабей праяўлялася калядаванне. Падобнасць тэматыкі, 

структуры песень і прызначэння іх абумоўлена пераносам святкавання 

Новага года з аднаго часу на другі. І калядаванне, і валачобніцтва адбывалася 

ў час навагодняга святкавання, якое адносілася калісьці да пачатку вясны. 

Беларуская даследчыца Л. М. Салавей таму з поўным правам разглядае 

валачобныя песні як навагоднія «велічальна-віншавальныя, ідэнтычныя з 

каляднымі (шчадроўкамі) па накіраванасці і функцыі» [1, с. 7]. Час 

пацвердзіў устойлівасць народных традыцый валачобніцтва, нягледзячы на 

процідзеянне і праваслаўнай, і каталіцкай царквы. Абрадавыя дзеянні з 

выкананнем валачобным песень назіраліся ў даваенны перыяд, жывуць у 

памяці народа гэтыя творы і зараз. 

У некаторых велічальных валачобных песнях у паэтычнай форме 



адлюстраваўся ўвесь аграрны каляндар, які нібы нагадваў селяніну, калі і што 

ѐн павінен быў рабіць. Адну з такіх песень у «Віленскім весніку» (1895, № 

73 – 74) прыводзіў П. П. Дземідовіч у артыкуле «Вялікдзень у сялян-

беларусаў».  

Мясцовыя адметнасці меў юраўскі абрад першага выгану жывѐлы на 

пашу. Юр’я лічыцца ў народзе апекуном коней і іншых хатніх жывѐл. 

Напярэдадні свята на ноч выводзілі ў поле коней. Перад вывадам коней 

гаспадар з сям’ѐй старанна маліўся перад іконай святога Георгія, каб ѐн 

захаваў у цэласці яго коней, браў па іх колькасці яйкі, ішоў да стайні, 

абыходзіў вакол яе тры разы, клаў яйкі пад парог, тры разы перахрышчваўся, 

адчыняў уваходныя дзверы і гаварыў: «Прыйшла Юр’ева раса, не дам вам 

аўса!». Падыходзіў да кожнага каня, гладзіў іх, надзяваў аброць, выводзіў з 

канюшні (стараўся ступіць правай нагой на парог, дзе былі пакладзены яйкі), 

перадаваў работніку-начлежніку кілбасу, пшанічную муку, кавалак сала, яйкі 

і грошы [2, с. 180]. 

Больш урачыста адбываўся абрад першага выгану на пашу кароў. 

Гаспадыня пякла хлеб, загортвала ў абрус і аддавала гаспадару, які клаў яго ў 

кош. На світанні выходзіў з кашалѐм з хаты, абыходзіў палі, падыходзіў да 

апошняй паласы, засеянай жытам, клаў яго ў жытнѐвую рунь, параўноўваў 

вышыню сцябла з хлебам, спадзяваўся, што жыта будзе добрае, калі яно 

вышэйшае за каравай. Маліўся і вяртаўся дадому з караваем, разразаў на 

кавалкі, аддаваў членам сям’і, і ўсе з’ядалі яго. 

У некаторых мясцовасцях гаспадар з сям’ѐй абходзіў нашча поле. 

Сям’я качалася па ўсходах жыта, каб акрапіцца юр’евай расой, спявала 

віншавальную песню, у якой таксама прасіла Юр’я пацешыць надвор’ем і 

здароўем. Пасля гэтага частаваліся хлебам, кілбасой, яйкамі, гарэлкай. 

Касцямі са свянцонай велікоднай смажаніны абтыкалі мяжу. Спадзяваліся, 

што ў час абходу поля пачуюць гаворку жыта. Меркавалі аб ураджаі па 

прыкметах надвор’я [2, с. 180].  

Абмежаваны ў асноўным Заходнім Палессем быў арэал абраду «куста» 

і куставых песень. На Тройцу збіраўся гурт дзяўчат, з якіх самую прыгожую 

прыбіралі «кустом» (галіны клѐна і іншых дрэў прымацоўвалі на святочнае 

адзенне, а часам і на голае цела). «Куст» вялі па вуліцы, спыняліся перад 

хатамі, спявалі гаспадарам песні, магічны сэнс якіх быў відавочны з рэфрэна, 

які паўтараўся пасля кожнага двухрадкоўя песні «Выйдзі, выйдзі, слаўны пан, 

з пакою»: «Дзе куста вадзілі, там пшанічанька радзіла». Куставыя песні мелі 

заклінальны і велічальны характар, але не вызначаліся шырынѐй эпічнага 

зместу, раскрывалі абрадавыя дзеянні і, як калядныя і валачобныя песні, 

патрабавалі або выпрошвалі падарункі. 

Абрад «куста» добра захаваўся на Піншчыне, дзе ў пасляваенныя часы 

былі спробы адрадзіць абрад. Гэта стала магчымым дзякуючы папулярнасці 

абраду ў мінулым і жывучасці народных традыцый. Выкладчыкі і студэнты 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта зрабілі апісанне абраду «куста» і 

запісалі нямала куставых песень у 60–80-я гады. 

Багаццем зместу, дасканаласцю мастацкай формы, займальнасцю 



абрадаў вылучаецца з летняга цыкла земляробчага календара Купалле – 

народнае свята, прысвечанае летняму сонцастаянню, росквіту прыроды. 

Купалле святкавалася ўсімі еўрапейскімі народамі, але ў кожнай краіне яно 

мела сваю нацыянальную адметнасць. У беларусаў яно захавалася найлепш 

са многімі рэгіянальнымі асаблівасцямі. 

У Пінскім павеце напярэдадні свята ўвечары 23 чэрвеня (па ст. стылі) 

жанчыны вешалі на хлявах крапіву і вянкі са свянцоных траў, на рогі каровам 

прывязвалі соль, хлеб і грамнічныя свечкі, каб ведзьмы не адымалі малако. За 

вѐскай на ўзгорку раскладвалі вогнішчы, вакол якіх дзяўчаты і хлопцы 

танцавалі, скакалі праз агонь, трымаючыся за рукі. Калі ў закаханай пары 

рукі не разыходзіліся пры скаканні, лічылі, што ў тым жа годзе адбудзецца 

вяселле. На Купалле збіралі зѐлкі. Паводле падання, у ноч перад святам адзін 

раз у год цвіла папараць, і той, хто адшукае кветку папараці, знойдзе вялікі 

скарб. 

У купальскіх песнях пераважала аграрная, любоўная і сямейна-бытавая 

тэматыка. Многія песні насілі жартоўны характар. Песні, прысвечаныя 

земляробчай тэматыцы, адлюстроўвалі клопаты сялян аб захаванні ўраджаю, 

імкненні засцерагчыся ад злых сіл, ведзьмаў-чараўніц, міфалагізаваных істот, 

ад іх шкоды жывѐлам.  

Святкаванне Купалля суправаджалася смехам, неабмежаванай свабодай 

паводзін, характэрнай для карнавалаў на Захадзе, але значна ў меншай 

ступені. Гэта відавочна са зместу купальскіх песень з матывамі кахання і 

шлюбу, у якіх вобраз дзяўчыны надзяляецца шчырасцю пачуццяў, рысамі 

высакароднасці і добразычлівасці. Высокай маральнай чысцінѐй 

характарызуюцца адносіны хлопца і дзяўчыны ў песнях сямейна-бытавой 

тэматыкі. 

Багаццем матываў характарызуюцца жніўныя песні, якія многімі 

фалькларыстамі адносяцца да песень працы. Магічнае значэнне надавалася 

зажынкам. Ва ўласна жніўных песнях выразна адлюстраваліся сацыяльныя 

матывы. Жняя звярталася да сонца, прыродных стыхій і прасіла спагадаць ѐй 

у цяжкай працы. Яркім прыкладам з’яўляюцца песні ў форме дыялогу паміж 

жняѐй і сонцам, якое паўстае ў выглядзе спагадлівага боства. 

Міфалагізаванай істотай паўстае ў некаторых жніўных песнях вецер.  

У жніўных песнях праўдзіва адлюстраваліся ўсе цяжкасці працы жнеек, 

адносіны ў сям’і, часцей за ўсѐ паміж нявесткай і свякрухай. З глыбокім 

псіхалагізмам раскрываецца духоўны свет жанчыны, горкая доля ўдавы, 

сіраты. Але галоўнай тэмай песень жніва была праца. 

Дажынкавыя песні адрозніваліся ўзнѐсласцю настрою жанчын, 

адлюстраваннем радасці ў сувязі з заканчэннем працы. У многіх з іх 

велічаўся гаспадар нівы, пан, пані, ад якіх жнеі чакалі добрага пачастунку. 

Дажынкі адбываліся ў адпаведнасці з традыцыйным рытуалам і заканчваліся 

«завіваннем барады», сплятаннем вянка з жыта і кветак. Песні, якімі 

суправаджалася «завіванне барады» (абвязванне нязжатых каласоў), мелі 

магічнае значэнне – забяспечыць урадлівасць поля. А. Патабня і Д. Зяленін 

лічылі, што ў гэтым абрадзе адлюстраваліся міфалагічныя ўяўленні аб духах 



нівы, увасобленых у пладавітых казлападобных істотах. 

Беларускі земляробчы каляндар завяршаецца восеньскім цыклам, у 

якім добра захавалася традыцыйная паэзія. Восеньскія песні – таксама 

спецыфічная беларуская з’ява ў славянскім фальклоры, мала даследаваная. 

Вылучаюцца песні ярынныя, ільняныя, песні, якія спяваліся пры зборы 

грыбоў і ягад, уласна восеньскія. Тэматыка гэтых песень набліжаецца да 

пазаабрадавых. Пераважалі тэмы кахання і шлюбу, будучага замужжа, 

сямейных адносін. Гэта датычыцца і тых песень, якімі суправаджалася 

ўборка лѐну, канапель, бульбы, збор грыбоў і ягад. Песні, якія адлюстравалі 

ўборку ўраджаю восеньскай пары, мелі тую ж функцыянальнасць, што і 

каляндарна-абрадавая паэзія іншых цыклаў. 
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