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Н.А. ВАЛАТОЎСКАЯ 

БЕЛАРУСКІЯ І ЎКРАІНСКІЯ НАЙМЕННІ АБРАДАВЫХ СТРАЎ: ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ 
Рассматриваются наименования традиционных блюд родильного и похоронного обрядов белорусского и украинского наро-

дов, характерных для разных ареалов двух культур. Сопоставляются обрядовые блюда белорусов и украинцев. Эксплицирует-
ся символическое значение главных традиционных блюд каждого из рассматриваемых обрядов.  

The article deals with the traditional Belarusian and Ukrainian courses of birth and funeral rituals. Belarusian and Ukrainian rite (rit-
ual) dishes are compared. The symbolic meaning of the traditional ceremonicel courses is made explicit. 

У сямейнай абраднасці беларускага і ўкраінска-
га народаў вылучаюцца тры асноўныя абрады: 
радзінны, вясельны і пахавальны. Кожны з іх
складаецца з некалькіх этапаў, якія маюць
неістотныя адрозненні як у беларускага і ўкраінска-
га народаў, так і ў асобных рэгіёнах гэтых краін. 
Радзінны і пахавальны абрады, у параўнанні з
вясельным, з’яўляюцца больш рэгламентаванымі
і маюць строгі парадак абрадавых дзеянняў. 

Таксама дакладна вызначаны і шэраг абавязко-
вых рытуальных страў, якія ўжываюцца на ўсіх
этапах радзіннага і пахавальнага абрадаў у
беларусаў і ўкраінцаў.  

Як радзінны, так і пахавальны абрад скла-
даецца з трох асноўных этапаў. У радзінны абрад
уваходзяць: дародавы этап, уласна радзіны і
пасляродавы этап. Пахавальны абрад скла-
даецца з непасрэдна акта смерці, пахавання, а 
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таксама пасляпахавальных традыцый, звязаных 
з памінаннем душы памерлага. 

Пахавальны абрад, у параўнанні з астатнімі 
сямейнымі абрадамі, надзелены самым высокім 
культурным статусам у жыцці грамадства. У вы-
падку смерці аднаго з членаў сям’і адкладаецца 
на адзін год або ўвогуле адмяняецца любы з ры-
туальна-абрадавых комплексаў не толькі сямей-
най, але і каляндарнай абраднасці. 

Дародаваму этапу і ўласна радзінам не 
ўласцівыя спецыяльныя стравы. У гэты час пара-
дзіха павінна была абавязкова прытрымлівацца 
вялікай колькасці правілаў і ўлічваць шмат заба-
ронаў. Напрыклад, ёй нельга было глядзець на 
нябожчыка, бо дзіця будзе бледным і хваравітым; 
вітацца з ежай у роце, каб дзіця не шапялявіла; 
тушыць галавешку, каб у дзіцяці не балеў жывот; 
пераступаць праз граблі, каб не былі рэдкія зубы; 
пераступаць праз вяроўку, бо пры родах можа 
закруціцца пупавіна і малое задыхнецца; шыць 
на сабе, бо прышыецца язык у немаўляці; за-
ціскаць нос ад дрэннага паху, таму што з роту 
дзіцяці будзе дрэнна пахнуць (тое ж самае можа 
здарыцца, калі пляваць на здохлую жывёлу або 
плявацца ў прыбіральні); спяшацца пры размове, 
каб дзіця не заікалася (гл. Сямейна-абрадавая 
паэзія 2001, 26–27). 

У выбары месца для родаў існавалі адрознен-
ні: так, ва ўкраінцаў яны адбываліся амаль заў-
сёды ў хаце, а ў беларусаў гэта маглі быць 
пустая (абавязкова!) хата, лазня, гумно, варыўня. 
Звычайна падчас родаў жанчыне дапамагала 
бабка-павітуха (бел. баба, бабка, бабушка, баба-
пупавязніца, баба-пупарэзка, баба-пупарэзная, 
баба-прыродуха, баба-родуха, баба-пупоўніца; 
укр. баба бранка, пупорізка, пупов’язка, поро-
дільна). Паводле народнага меркавання, быць 
бабкай-павітухай – вялікі гонар для жанчыны 
сталага веку, акрамя таго, гэта магло станоўча 
паўплываць на яе замагільнае жыццё. Пра 
жанчын, якія ні разу не выконвалі функцый 
«хроснай бабкі», казалі: «Ты, мусіць, не хадзіла ў 
бабкі і будзіш зайцоў пасвіць на тым свеце» 
(Кухаронак 1993, 27). 

У Заходнім і некаторых раёнах Усходняга 
Палесся бытаваў звычай наведваць парадзіху на 
працягу двух тыдняў і болей. Сваячкі, суседкі, 
сяброўкі (абавязкова замужнія і нецяжарныя) 
прыходзілі па адной ці па некалькі чалавек у розны 
час і ў розныя дні. На Украіне звычай двухтыд-
нёвага наведвання парадзіхі ахопліваў паўночную 
частку Кіеўшчыны, аднатыднёвага – Чарнігаўскае 
Палессе і шэраг раёнаў Вінніцкай і Хмяльніцкай 
абласцей (гл. Кухаронак 1993, 43). Ні ў Беларусі, ні 
ва Украіне не прынята хадзіць у адведкі «з пустымі 
рукамі», таму нават самыя бедныя імкнуліся 
прынесці з сабой кавалак хлеба і соль.  

На тэрыторыі Украіны жанчыны, ідучы да 
парадзіхі, прыносілі разнастайныя стравы з цеста 

(варэнікі, пірагі, бліны, наліснікі, каржы, пампушкі 
і інш.), кашу, рэдкія (негустыя) малочныя і 
мясныя стравы, а таксама вараную і сушаную 
садавіну, крупы, гарох, фасоль. Склад страў не 
быў аднолькавы на ўсёй тэрыторыі Украіны. 
Напрыклад, на Паўночным Падняпроўі абавязко-
вымі былі яечня і кісель, у Заходнім Палессі – 
вараныя грушы і чарніцы, запраўленыя мёдам, 
на Падоллі – часцей за ўсё яйкі і мука, а таксама 
мёд і цукар. У цэнтральным Падняпроўі, на 
поўдні і паўднёвым усходзе Украіны парадзісе 
прынята прыносіць хлеб і хлебныя вырабы (ка-
лачы, палянічкі, бублікі, пранікі і г. д.). 

На Беларусі з прадуктаў харчавання, якія 
прыносілі парадзісе, абавязковымі былі яечня і 
разнастайныя мучныя вырабы. Ужыванне іншых 
страў мела акрэслены лакальны характар. У 
прыватнасці, на Паазер’і насілі розныя віды 
мучных вырабаў (хлеб, абаранкі, бліны, крэндзе-
лі), кашу, каўбасу, сыр, масла, мёд; у Паня-
монні – каўбасу і сыр; у Падняпроўі і Цэнтраль-
ным рэгіёне – яйкі, муку, крупы, мяса; на Па-
лессі – бліны, булачкі, аладкі, піражкі, варэнікі, 
кашу. Акрамя таго, тыповы набор прадуктаў 
Заходняга Палесся Беларусі меў значнае 
падабенства з пагранічным Валынскім Палессем 
Украіны: боршч, узвар (кампот з сушаных яблы-
каў, груш, чарніц), яечня, хлеб, мёд. Ва Усходнім 
Палессі Беларусі, таксама як і ў Чарнігаўскім 
Палессі Украіны, пры наведванні парадзіхі 
выкарыстоўваліся яечня, сырыя яйкі, смятана, 
малако, мука, проса, сала, хлеб, патраўка (суп з 
курыцай), дранікі, цукар. 

Акрамя сваячак і сябровак, парадзіху навед-
вала і бабка-павітуха. У абрадавых дзеяннях 
бабкі ўвесь час прысутнічала магічная лічба 
«тры»: яна павінна была тры дні пасля родаў тры 
разы на дзень насіць па тры стравы. Ежу павітуха 
насіла абавязкова ў гаршках, на што казалі: 
«Баба ідзе з гаршкамі», і гэта азначала – павітуха 
ідзе наведваць парадзіху (Кухаронак 1993, 47). 
Гэтымі стравамі былі боршч, прасяная каша, 
бліны, булкі, адвараныя грыбы, рыба, хрушчыкі 
(печыва пэўнай формы) з ягадамі. 

Ва ўсіх згаданых вышэй абрадавых дзеяннях 
прымалі ўдзел толькі дарослыя жанчыны. Цікавы 
звычай быў зафіксаваны на тэрыторыі Мінскай 
вобласці. У дзень хрэсьбін, перад тым, як 
павінны былі прыйсці госці, гаспадары збіралі 
дзяцей з усёй вёскі (ад тых, хто пачаў хадзіць, да 
6–7-гадовых) і частавалі іх кашай ці печывам 
(часцей хрушчыкамі), каб, як казалі, «яны наша 
дзіця ў крапіву не садзілі» (Радзіны 1998, 14). 
Такім чынам, ва ўказаных абрадавых дзеяннях 
праглядаюцца наступныя ідэі: 

• садзейнічання фізічнаму развіццю нована-
роджанага; 

• прыёму малога ў дзіцячы калектыў; 
• садзейнічання хуткаму росту і развіццю дзя-

цей, якія прымалі ўдзел у дадзеных абрадавых 
дзеяннях. 
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Спецыяльнай абрадавай стравай на хрэсьбі-
нах на Беларусі і ва Украіне з’яўляецца бабіна 
каша, якую ў большасці выпадкаў гатуе бабка-
павітуха, зрэдку – сама парадзіха. Часцей за ўсё 
гэта грэцкая, ячная, прасяная або рысавая каша, 
якую варылі ў вялікай колькасці малака, масла ці 
сала і дадавалі мёд або цукар. Такая каша 
абавязкова павінна быць зварана крута, каб 
пасля разбівання гаршка хросным бацькам яна 
не расцяклася, а захоўвала форму (па гэтым 
варажылі аб лёсе нованароджанага). Спарадыч-
на на Гомельшчыне і Магілёўшчыне сустракаўся 
звычай гатаваць на хрэсьбіны тры кашы: ад 
бабкі, кума і кумы. І на ўсе тры кашы збіралі 
грошы, і ўсе тры кашы разбівалі. У большасці 
раёнаў Паазер’я, Панямоння і некаторых раёнах 
Цэнтральнай Беларусі бабінай кашай лічылася 
яечня, прыгатаваная ў вялікай місцы і ўпры-
гожаная зверху абаранкамі. Пасля падзелу і 
з’ядання такой яечні міску, у якой яна была, кум 
біў аб стол, кідаў на пол і таптаў нагамі, 
прыгаворваючы: «Гэта, каб за дзеўку, як яна вы-
расце, так біліся хлопцы» (Кухаронак 1993, 69). 
Вядомыя выпадкі, калі на беларускіх хрэсьбінах 
бабінай кашай называлі любую выпечку з мукі 
або піражкі з прасяной кашы. Але незалежна ад 
таго, якая страва абазначалася тэрмінам «бабіна 
каша», яна паўсюдна выконвала аднолькавыя 
абрадавыя функцыі: падавалася ў канцы 
хрэсьбіннага застолля, і яе падзел з’яўляўся 
кульмінацыйным момантам усяго абраду. 

Такім чынам, галоўнай рытуальнай стравай 
радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў 
з’яўляецца бабіна каша (ва ўсіх яе выявах). 
Мноства звараных зерняў надавалі гэтай страве 
сімволіку багацця, пладавітасці, а ўласцівасць ка-
шы пры гатаванні павялічвацца ў аб’ёме, «расці», 
матывавала такія яе значэнні, як пажаданне 
хуткага росту, павелічэння і развіцця (гл. Сла-
вянские древности 1999 ІІ, 484). Яна таксама 
была сімвалам жыцця, абуджэння, пачатку. 

Як і радзінны, два першыя этапы пахаваль-
нага абраду (непасрэдна акт смерці і пахаванне 
цела памерлага) не маюць традыцыйных страў, 
якія павінны былі б абавязкова ўжывацца падчас 
гэтых дзеянняў. Абрадавыя стравы характэрны 
толькі для трэцяга этапа дадзенага абраду, 
звязанага з памінаннем душы памерлага. Тут 
варта адзначыць дакладную наяўнасць шэрагу 
асноўных абрадавых страў, а таксама пасля-
доўнасці ўжывання пэўных іншых страў у функцыі 
абрадавых. Як адзначае М.І. Талстой, «далёка не 
ўсе факты рэчаіснасці і чалавечага існавання 
атрымліваюць “культурную адзначанасць”, іншы-
мі словамі, набываюць знакавую функцыю ў 
культурных тэкстах. Мова культуры адрозні-
ваецца яскрава выражанай выбіральнасцю. Ад-
нолькавыя з пункту гледжання паўсядзённай, 
бытавой практыкі рэаліі знешняга свету атрым-
ліваюць у мове культуры розную сімвалічную 
значнасць» (Славянские древности 1995 І, 9). 

І ў беларускай, і ва ўкраінскай памінальнай 
традыцыі стол заўсёды ставілі ў адну лінію (да-
пушчальнымі былі таксама дзве (абавязкова 
паралельныя) лініі, якія ні ў якім разе не павінны 
былі злучацца паміж сабой). Гэта сведчыла пра 
разрыў сямейнай пары і ўяўляла сабой сімваліч-
ны калідор, па якім душа памерлага пераходзіла 
з аднаго ў іншы свет. Памінальны стол засцілалі 
адваротным бокам абруса, падкрэсліваючы тым 
самым выключнасць дадзенага выпадку з паў-
сядзённага і святочнага жыцця асобнай сям’і. Усе 
стравы на стол прынята было ставіць «парамі», 
гэта значыць, што адна і тая страва павінна быць 
прадстаўлена як мінімум на дзвюх талерках. А 
калі гэтую ежу можна было палічыць (напрыклад, 
галубцы, катлеты, яйкі), то і ў кожнай талерцы іх 
павінна была быць цотная колькасць. Усё гэта 
рабілася для таго, каб засцерагчы ўсіх прысутных 
за памінальным сталом ад адзіноты ў далейшым 
жыцці. За памінальны стол мелі права сядаць 
выключна тыя, хто быў на могілках. Дзеці і 
маладыя людзі, якія яшчэ не паспелі стварыць 
сем’і, не прымалі ўдзелу ў памінальным абедзе, а 
цяжарныя жанчыны ўвогуле не мелі права 
прысутнічаць на памінках (як ужо згадвалася 
раней, гэта, згодна з народнымі павер’ямі, 
пагражала здароўю будучага дзіцяці). Гатавалі 
стравы для памінальнага стала ў іншай хаце (ні ў 
якім разе не там, дзе стаіць труна з целам 
памерлага), звычайна ў суседзяў. 

У пахавальным абрадзе памінальны стол 
з’яўляецца настолькі важным, што без яго паха-
ванне не лічыцца закончаным. Выключэнне скла-
дае толькі пахаванне самазабойцаў (іх звычайна 
хавалі за межамі могілак і не ладзілі памінак, нават 
забаранялася галасіць па іх), паколькі дабравольны 
самастойны зыход з жыцця лічыцца хрысціянскай 
царквой самым цяжкім грахом. 

І ў беларусаў, і ва ўкраінцаў памінальны стол 
традыцыйна пачынаўся з куцці (бел. куцця, 
калыво; укр. кутя, коливо) ці кануна (бел. канун, 
сыта; укр. канун, сита). Куцця – пшанічная 
(звычайна з цэлых зерняў), рысавая, радзей – 
грэцкая каша з мёдам, запраўленая сытай. Куццю 
на памінкі імкнуліся пачынаць варыць у дакладны 
час, без хвілін. Напрыклад, роўна ў 9, 10, 11 
гадзін. Першым куццю еў самы блізкі чалавек 
памерлага, або, што характэрна для асобных 
рэгіёнаў як Беларусі, так і Украіны, старэйшы з 
прысутных (гл. Котович 2007, 478). Канун – стра-
ва, якую гатавалі з вады і мёду або цукру, дада-
ючы белы хлеб. Куццю гатавалі ў большасці рэгі-
ёнаў Украіны і Беларусі, выкарыстанне ж кануна 
было характэрна для некаторых раёнаў Беларусі 
і часткі паўднёвых рэгіёнаў Украіны (гл. Етногра-
фія України 2004, 280). Канун з’яўляецца трады-
цыйнай стравай толькі памінальнага абраду, што 
нельга сказаць пра куццю, якая шырока выка-
рыстоўвалася і ў каляндарнай абрадавасці, 
сімвалізуючы сабой бессмяротнасць, вечнасць 
жыцця. Трэба адзначыць, што ў шматлікіх раёнах 
Беларусі і Украіны не існуе дакладнага размежаван-
ня куцці і кануна. Так, канунам або куццёй маглі на-
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зываць як памінальную кашу, так і страву з вады з
мёдам і кавалачкамі белага хлеба.  

У сярэдзіне XIX ст. на Украіне існаваў звычай
пячы на памінкі кнышы (гэта від белага хлеба з
загорнутымі ўсярэдзіну краямі, змазанага салам
ці маслам). Часам кнышамі называлі і «адкры-
тыя» піражкі са смажанаю цыбуляй ці сырой ка-
пустай (гл. Україна в словах 2004, 350). У нека-
торых рэгіёнах Украіны кнышы раздавалі таксама
жабракам у памінальныя дні. 

Як адзначалася, памінальны стол пачынаўся з
кануна або куцці, якую перадавалі за сталом з
рук у рукі, і кожны з прысутных павінны быў тры
разы ўзяць частку гэтай стравы з агульнай та-
леркі. Згодна з традыцыямі, кожны, хто прыйшоў
памянуць памерлага, абавязаны быў выпіць тры
чаркі гарэлкі і пакаштаваць не менш за тры стра-
вы. Ежа за памінальным сталом павінна была
быць скромнай, таму памінальныя стравы заўсё-
ды былі даволі простымі. Ва Украіне традыцыйна
гатавалі суп з квашанай капусты (капусняк), радзей
боршч, рыбу, малочны або ягадны кісель. Заможныя
людзі маглі яшчэ гатаваць галубцы, варанае мяса, 
варэнікі, макароны (гл. Артюх 1997, 89). На тэ-
рыторыі Беларусі былі распаўсюджаныя гарох з
малаком, крупень з грыбоў, кіслая капуста, клёцкі, 
яечня, бліны і г. д. (гл. Беларусы 2001, 362). Калі на
памінальны стол гатаваліся бліны, то першы з іх
заўсёды аддавалі птушкам, якія, як лічылася, 
адносілі вестку на неба, дзе павінны былі пры-
няць душу памерлага. У некаторых мясцовасцях
на памінальны стол таксама ставілі паляніцу
(гарачы пшанічны хлеб), які не рэзалі нажом, а
разрывалі на кавалкі рукамі. Па народных
уяўленнях, парай, якая зыходзіць ад гарачага
хлеба, прыгашчаюцца душы памерлых, якія ня-
бачна ўдзельнічаюць у памінальным абрадзе. 
Акрамя таго, на памінальным стале абавязкова
павінны былі прысутнічаць стравы, якія памерлы
любіў пры жыцці. 

Існаваў у некаторых раёнах Беларусі і Украіны
асаблівы звычай пахавання незамужніх дзяўчат і
нежанатых хлопцаў. Іх хавалі ў вясельным адзенні, 

а на памінкі пяклі вясельны каравай і шышкі, якія
клалі на крышку труны і неслі на могілкі. Перад тым
як закрыць труну, кавалкі каравая і шышкі разда-
валі ўсім, хто прыйшоў развітацца з памерлым. 
Лічылася, што калі чалавек не паспеў стварыць
сям’ю пры жыцці, то ён зробіць гэта пасля смерці, 
таму ён павінны быць цалкам гатовы да гэтага. 

Такім чынам, рытуальныя стравы радзіннага і
пахавальнага абрадаў беларусаў і ўкраінцаў
прадстаўлены невялікай колькасцю традыцый-
ных абавязковых страў: бабіна каша, куцця, ка-
нун. Акрамя гэтых выкарыстоўваліся, канечне, і
іншыя стравы, але яны не былі абавязковымі і іх
склад мог вар’іравацца ў залежнасці ад тэрыто-
рыі, пары года, ступені заможнасці кожнай кан-
крэтнай сям’і і некаторых іншых абставін
(напрыклад, пахаванне незамужняй дзяўчыны
або нежанатага хлопца, калі абавязкова пяклі вя-
сельны каравай). Каша ва ўсіх яе відах (густая / 
негустая) і праяўленнях (непасрэдна каша з роз-
ных круп, яечня, піражкі) з’яўляецца абавязковай
стравай для радзіннага, пахавальнага і нават вя-
сельнага абраду (кашай кармілі маладых перад
першай шлюбнай ноччу (у некаторых мясцовасцях
пасля)), сімвалізуючы сабой жыццё, адраджэнне, 
пачатак, рост, урадлівасць, пладароднасць. 
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