
Дзмітрый Дрозд 

 

ВЫХАВАЎЧЫ АСПЕКТ БЕЛАРУСКАЙ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ 
 

Над праблемай выхавання падрастаючага пакалення задумваліся многія 

педагогі і вучоныя. Ствараліся новыя сістэмы выхавання, прапаноўваліся 

наватарскія падыходы. У наш час цяжка весці размову пра добрыя вынікі 

маральнага, эстэтычнага, патрыятычнага, працоўнага, разумовага выхавання 

моладзі. Як жа да вырашэння гэтага пытання падыходзілі нашы продкі? 

Адказ знойдзем у народнай педагогіцы, якая шырока карысталася здабыткамі 

вуснай творчасці – невычэрпнай крыніцы спрадвечнай мудрасці. З усяго 

фальклорнага багацця вылучым вясельны абрад – своеасаблівы экзамен на 

выяўленне духоўных якасцей маладой пары, якая пачынае сямейнае жыццѐ. 

Як сцвярджае прыказка, «з добрага цеста добрая паляніца, з добрай 

дзяўчыны добрая і маладзіца». І сапраўды, ці магла няўмелая, нядбайная 

дзяўчына-гультайка стаць добрай гаспадыняй, пяшчотнай жонкай і маці? 

Вясельныя жартоўныя песні з характэрнай для іх іроніяй высмейваюць такія 

якасці маладых, як гультайства, няўмельства, абыякавасць, скупасць, 

зазнайства, неахайнасць. А вобразы і сімвалы гавораць самі за сябе: нявеста – 

мядзведзіха, заспанка, ступа, чапяла, сырая лучына і інш.: 

Якую вы нам дуду далі, 

Што не ўмее бліноў печ? 

Не папала ў печ, ды пад печ [2, № 1419]. 

 

Не хазяй, Евачка, не хазяй, 

А ў чыстым полі не жняя, 

А ў новым доме не кухарка. 

Ні спеч, ні зварыць 

Толькі печ заваліць [2, № 1422]. 

З ранняга маленства дзіцяці бацькі бачылі ў ім надзейнага памочніка, 

будучую замену і выхоўвалі так, каб перад людзьмі сорамна не было і ў 

старасці было каму дапамагчы. Уступіўшы ў юнацкі перыяд жыцця, маладыя 

людзі павінны былі прытрымлівацца больш строгіх нормаў паводзін, бо ў 

гэты час бацькі пачыналі прыглядаць будучага мужа для дачкі ці жонку – для 

сына. Пры гэтым кіраваліся наступнымі мудрымі выслоўямі: «Выбіралі не на 

ігрышчы, а на іржышчы», «З прыгожага ліца не спячэш блінца». 

Вясельная абраднасць як час стварэння новай сям’і захоўвае шмат 

спосабаў і сродкаў (часцей магічных) для спрыяння сямейнаму шчасцю і 

дабрабыту. Так, на ўрачыстасць стараліся запрасіць людзей з высокімі 

маральнымі якасцямі, якіх паважалі ў грамадстве. Лічылі, што яны як 

носьбіты зайздроснага лѐсу маглі паспрыяць наладжванню шчаслівага 

сямейнага жыцця маладых. І наадварот, лічылася, што злыя, ліхія людзі з 

негатыўнай характарыстыкай здольныя прынесці беды, няшчасці. 

У кожным вясельным абрадзе прымалі ўдзел асобы, шчаслівыя ў 

сямейным жыцці, добрыя бацькі і гаспадары. Асаблівай павагай карысталіся 



жанчыны-каравайніцы, якія рыхтавалі каравай – цэнтральны атрыбут 

вяселля. Які каравай, такое і будучае жыццѐ новай сям’і, лічылі нашы продкі. 

Таму ў яго прыгатаванні прымалі ўдзел асобы, якія цалкам адпавядалі 

патрабаванням народнай маралі: 

Старшая каравайніца – 

Залатая зарукаўніца. 

Не стыдна ж ѐй даць 

Каравай учыняць [1, № 51]. 

Месяць каравай «ручкамі бяленькімі, перснямі залаценькімі», 

«малююць яго жонушкі, качаюць добрыя дзевачкі, харошыя ўчыняюць, 

прыгожыя месяць, багатыя качаюць, а пузатыя саджаюць» [1, № 1334]. 

Пасад маладых сімвалізуе пэўны пераходны этап у жыцці дзяўчыны і 

хлопца. Уваходзячы ў стан людзей сямейных, ускладаючы на сябе іх 

абавязкі, кожны з маладых павінен быў даказаць чысціню юнацкага жыцця. 

Той, хто, не захаваўшы свайго гонару, цнатлівасці, садзіўся на пасад, 

выклікаў гнеў не толькі абодвух родаў, але і самаго Бога. Вяскоўцы верылі ў 

непазбежнае пакаранне грэшніка і яго сям’і. У этнаграфічных зборах апісаны 

выпадак, калі бацька ледзь не забіў сына, які пабаяўся сесці на дзяжу, бо не 

захаваў да вяселля цнатлівасці. Часам вяселле з-за гэтага распадалася, а 

вінаватага яшчэ доўга праследавалі людская пагарда і кпіны. Магчыма, таму, 

каб не спакушаць падрастаючае пакаленне раздоллем вольнага жыцця, 

дзейнічалі адпаведна даўняй прыказцы: «Жні пшаніцу зеляненькую, аддавай 

дачку маладзенькую». Зусім іншы настрой панаваў, калі пара садзілася на 

«пачэснае месца, на залатое крэсла», тым самым падкрэсліваючы свой 

гонар, чэснасць, духоўнае хараство, выхаванасць: 

Маладая Галечка у сені ўступіла, 

У сені ўступіла – сені асвяціла, 

У хатачку прыйшла – як зорачка ўзышла, 

На пасадзе села – як ружа зардзела [1, № 1308]. 

У гэты час маладую ў вясельным убранні называюць кветачкай-

макаўкай, ружай, ягадкай, зорачкай, ясным сонейкам. 

Вясельны абрад спрыяў выхаванню ў моладзі павагі да старэйшага 

пакалення, да свайго роду. 

Тут пойдзець Марыська на пасад, 

Нізенька галоўку клонечы, 

У Бога долечкі просячы. 

А першы паклончык матульцы, 

А другі паклончык татульку, 

А трэці паклончык браціку, 

Чацвѐрты паклончык сястрыцы… [1, № 1263]. 

Выхаваўчым сродкам выступалі абрадавыя дзействы, звязаныя з 

першай шлюбнай ноччу. Строгая народная мараль ні ў якім разе не дапускала 

пазбаўлення цнатлівасці да шлюбу. Асабліва пільна і патрабавальна 

адносіліся да маральнай чысціні дзяўчыны: «Добрая цнота даражэйшая за 

срэбра і злота». За дзявочыя грахі адказваў увесь яе род. На яго абрушваліся 



сорам і ганьба. Маці ці іншым родным маладой надзявалі хамут і ганялі па 

вѐсцы, давалі з’есці блінцы з дзіркамі, выпіць з дзіравага посуду, у іх адрас 

спявалі зняважлівыя, поўныя пагарды песні: 

– Чыя гэта хата з краю? 

– Гэта цешчы мае, 

Калі б ѐй скула села 

І з дачкою яе. 

Ці пад еллю спала? 

Ці шышка ўпала? 

Ці кароў даіла? 

Ці на рог прабіла? [2, № 750]. 

Нячэсную маладую ў песнях сімвалізуюць яркія вобразы дзіравай 

бочачкі, няпоўнай бутэлькі, дзежкі без дна, дойнай кароўкі, абтрушанай 

кветкі і інш. 

Калі ж дзяўчына пасля першай ночы даказала сваю нявіннасць і 

чысціню, яна набывала заслужаны гонар і павагу, а ў вясельную цырымонію 

ўлівалася яшчэ больш радасці, добрых жартаў і песень. Абодва роды 

дзякавалі ѐй за тое, што «не хадзіла ў цѐмныя лясы ў арэшкі, а пры сабе 

цноту насіла», што «захавала чырвоны фартушок», а вясельнікам дазволіла 

піць «чырвоную гарэлку за харошую паненку». Дзявоцкасць маладой 

выступае пад вобразамі чырвонай ружы, вішанькі, калінкі, «што ўраніла 

сваю ягадку ў краватку і развесяліла сваю радную матку», расы з рабіны, 

якая «капнула на падалец, на тоненькі рукавец». 

Шмат слоў удзячнасці было адрасавана маці за тое, што яе дачка «ў 

клець ішла дзеваю, а з клеці чэснаю жаною». 

Не абыходзілі ўвагай маральныя якасці хлопца – будучага мужа, 

кармільца і абаронцы сям’і. Выбіраючы свайго суджанага, дзяўчына і яе 

радня стараліся дазнацца пра яго заганы: п’янства, буйны нораў, 

безгаспадарлівасць. Ведалі: «Без чаркі няма хваробы і ў хаце сваркі», «Гульня 

ў маладосці дае хваробу на старыя косці». А колькі давядзецца праліць 

жонцы слѐз з ліхім мужам? Нездарма няўдалае замужжа параўноўваецца з 

морам, вірам, якія паглынаюць жанчыну, робяць яе жыццѐ вечным 

няшчасцем і бядою: «Як добры замуж, дык нажывешся, а як дрэнны, дык 

наплачашся». Народная вусная творчасць трапна называе недарэчнага мужа 

горкаю асінаю, сухім палыном, скрыпучым дубам, злым марозам, буйным 

ветрам. Яшчэ горш, калі сведкамі сямейных сварак і непаразуменняў 

становяцца дзеці, для якіх бацькі  былі ўзорам для пераймання. Зусім 

недапушчальнымі лічыліся амаральныя паводзіны жанчыны – 

прадаўжальніцы роду і выхавальніцы будучага пакалення: «Калі муж п’е, то 

палавіна бяды, а калі жонка, то цэлая бяда». 

Зазірнуўшы ў фальклорную скарбніцу нашага народа, мы абавязкова 

знойдзем шмат матэрыялу, на якім можна навучыцца і якім можна навучыць. 

Вясельная абраднасць і песнятворчасць змяшчае ў сабе спосабы і прыѐмы 

народнай педагогікі, скіраваныя на выхаванне ў моладзі працавітасці, 



кемлівасці, гаспадарлівасці, пашаны да старэйшых, захаванне маральнай 

чысціні, сямейнай вернасці. 
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