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МIФАСЕМАНТЫКА ДЗЁН ТЫДНЯ Ў в. ГОШАВА ДРАГIЧЫНСКАГА 

РАЁНА БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦI 

 

Найважнейшымi элементамi каляндарна-храналагiчнага кода 

міфапаэтычнага мыслення беларусаў, як i iншых славян, з’яўляюцца днi 

тыдня. Хоць лічаць, што «ў Бога всі дні добры» [*1], у беларускiх народных 

уяўленнях выбудоўваецца адмысловая iерархiя дзѐн. Дадзены артыкул 

грунтуецца на матэрыялах, запісаных ад аднаго інфарманта – 

Настассі Пятроўны Воўк, 1932 г. н., жыхаркі в. Гошава Драгічынскага раѐна. 

У гэтым выпадку мы, па-першае, маем комплекс уяўленняў аб днях тыдня, 

сфакусіраваны ў свядомасці аднаго чалавека, а па-другое, лічым яго 

дастаткова рэпрэзентаваным для характарыстыкі лакальнай традыцыі. Так, у 

палескай вѐсцы Гошава, як і іншых рэгіѐнах Беларусі, галоўным днѐм тыдня 

называюць нядзелю. «[Які дзень самы галоўны ў тыдні?] – Нэділя. [А чаму 

нядзеля мае такую назву?] – Ну, так з вiку вiчного называецца». Забарона 

працаваць у гэты дзень звязваецца з міфалагемай «Бога адпачываючага»: 

«[Цi можна працаваць у гэты дзень?] – Грэшно робыты, сѐмы дэнь отдыха». 

Забарона на працу вечарам напярэдадні нядзелі і святых дзѐн пашырала рамкі 

гэтых дзѐн. Прычым знакам для спынення працы быў заход сонца. «[Ці 

працуеце вечарам у суботу?] – У суботу нэльга робыты вэчором, бо 

пачынаецца ужэ нэдiля». 

Кожны дзень тыдня асэнсоўваўся адносна мэтазгоднасці пачынаць тую 

ці іншую сельскагаспадарчую або іншую справу. Так, у нядзелю нельга 

выконваць гаспадарчыя палявыя работы, але не забараняюцца хатнія. Разам з 

тым раілася пачынаць некаторыя сімвалічныя: першы выган жывѐлы, першае 

ворыва, першы дзень будоўлі хаты. У нядзелю забараняецца мыць дзіця і 

бялізну. Дні тыдня, як вядома, размяркоўваліся паводле апазіцыі «мужчынскі 

– жаночы». Нядзеля семіятызавалася як жаночы дзень. Лічыцца, напрыклад, 

што ў гэты дзень з’яўляюцца на свет цялушкі, а не бычкі [1, 7]. Паводле 

былічак нядзеля мае выгляд жанчыны. 

Рэлігійныя кніжныя тэксты адлюстроўваюць супярэчлівыя адносіны да 

Нядзелі – ад ушанавання яе як адушаўлѐннага персанажа да шанавання як 

асаблівага, сакральна вылучальнага дня сярод іншых дзѐн сядміцы. У 

народным кульце Нядзеля сумяшчае рысы пакланення персаніфікаванаму 

святу (Нядзеля як «святая») з успрыманнем Нядзелі як дэманічнай істоты (ср. 

бел. нядзелька ‘ведьма’) [2, 391]. 

Асаблівым значэннем у в. Гошава надзяляецца час «пераходу» з суботы 

на нядзелю. Верылі, што менавіта ў гэты адрэзак часу збываюцца сны. 

Прычым такі сон павінен споўніцца на працягу наступнага дня, гэта значыць 

у нядзелю. «[Можа ведаеце ў якiя днi сны здзяйсняюцца?] – Сны збываюцца ў 

суботу на нэдiлю. За той дэнь можуть збытыся. Як  на нэдiлi, шо можэ 

снытыся плохое, то можэ случытыся за дэнь. Я раскажу про сон. Колы 



лэжала ў больнiцы, прывызлы бабу больную, i мэнi прыснылось з суботы на 

нэдiлю, шо я стою на хуторы ў сэбэ там, а iдуть з лiса коровы такiя красны 

i бiлэ, i рогаты, рогi вэлiкi, а баба стояла з тэi стороны дорогi за корчом. Як 

стала корова тую бабу качаты, як стала качаты! Я хотiла iдты одогнаты, 

палку ўзяты, на дворы стояла, алэ думаю: “Не, i мэнэ покотыть”. Тая баба 

на другi дэнь у нэдiлю ў дэсять часов умэрла. Плохiе сны як коровы сняцца, 

плохiе як молое дэтына – няка непрыятность». Разам з тым Н. П. Воўк 

сцвярджала, што сон можа збыцца незалежна ад дня тыдня, у які давялося 

яго ўбачыць. «[У якія яшчэ дні сны могуць спраўдзіцца?] – Сны можуть 

збутыся всiгда, хоч кроз якое врэмня, но плохii мы нэ хочым, каб збывалыся. 

Колы плохi сон хрыстюсь, молюсь, прошу Бога, каб плохi сон нэ справдывся, 

на сухi лiс посылаю». 

Панядзелак у большасці выпадкаў лічыцца няўдачлівым, нешчаслівым, 

цяжкім днѐм. Таму ў панядзелак не пачыналі важных спраў, напрыклад, 

сеяць, жаць, будаваць, не выбіраліся ў дарогу, не выганялі першы раз кароў 

на пашу, не снавалі красны. «[Тыдзень пачынаецца з панядзелка. Якім днѐм 

лічыцца панядзелак?] – Понэдiлок мужскi дэнь». У сувязі з гэтым гошаўскія 

гаспадыні ў панядзелак не падкладваюць яйкі пад курыцу, каб не выводзіліся 

пеўнікі. Паколькі гэты мужчынскі дзень называецца «моцным», то ў 

некаторых раѐнах у панядзелак садзяць гародніну, каб была «моцнай». Тое ж 

і ў Гошаве: «Понэдiлок, кажуть, як шо садыш, то добрэ. Гуркi – я всэ сiю ў 

понэдiлок. Бало на Мыкiлного батька садять гуркi. Вын жывэ дваццать 

пэршого мая, а Мыкола – дваццать другого». 

Жаночымі днямі, акрамя нядзелі, Надзея Пятроўна назвала сераду і 

пятніцу: «[Панядзелак – мужскі дзень, а якiя дні лічацца жаночымі?] – 

Пятнiца, сэрода». Гэтыя дні, згодна з хрысціянскімі ўяўленнямі, 

сакралізаваліся і лічыліся поснымі. «Сэрода і пятныца посныя. Посныя 

поштi ўвэсь год. Раньшэ постылы. Моя баба глiняны горшкi, вэртяшкi, 

мiсочкi огнэм выпальвуе, каб нэ жырны булы. Всэ постное йiлы – здоровшы 

булы». 

Серада асэнсоўвалася як спрыяльны для нарыхтоўкі капусты дзень, а 

серада, якая прыходзілася «на маладзік», – для закладкі печы, хаты [1, 7]. 

Пятніца – дзень тыдня, шанаваны ў памяць аб «страстях Господніх» і 

суадносіцца ў народных вераваннях з нядзеляй («жаночыя» дні) і з серадой 

(«посныя» дні).  Пятніца – дзень  не толькі  «шчырага» посту, але і забароны 

на такія жаночыя працы, як прадзенне, ткацтва, мыццѐ бялізны і г. д. [3, 382].  

Настасся Пятроўна Воўк з в. Гошава сцвярджала, што ў іх забароны 

выконваць працу, звязаную з прадзеннем, у пятніцу не існавала. «[Можна ў 

вашай мясцовасцi прасцi ў пятнiцу?] – Можно, колы гэто нэ свято. А вжэ в 

суботу бало прадэм, сонцэ заходыть, то потасi (прыстасаванне для 

прадзіва) выносымо, вжэ нэ прадэм».  

Падкрэслім, што нашыя продкі выдатна арыентаваліся ў календары, 

беспамылкова вызначалі святыя дні, посныя дні, прычым рабілі гэта па 

памяці: «Моя баба була нэграмотна, вона знала скiлько посту, скiлько 

мясныц. Вона в это врэмня i подшчытае колы будэ Пасха. Нэ знаю, як 



шчытала. Гэтка була баба хiтра. Я тэпэр вывiдала, шчытаю по 

колендоровы православному. Вжэ я знаю, колы Коляды начнуцца ў пятныцу, 

а ў суботу будэ Новы год». 

 

ЗАЎВАГI 

 

У артыкуле выкарыстаны ўласна сабраны матэрыял. Усе адказы на 

пытанні, працытаваныя ў артыкуле, належаць Н. П. Воўк. 
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