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ВЕЛІКОДНАЯ АБРАДНАСЦЬ ВЁСКІ СІМАНІЧЫ 

ЛЕЛЬЧЫЦКАГА РАЁНА 

 

Велікодная абраднасць в. Сіманічы не так адметная, як тыпалагічна 

падобная на абраднасць у іншых вѐсках Гомельшчыны, што, 

безумоўна, залежыць ад агульнай скіраванасці язычніцкага Вялікадня і 

хрысціянскай Пасхі, сінтэза іх элементаў і семантычнай 

трансфармацыі атрыбутаў, у прыватнасці чырвонага яйка, якое, з 

аднаго боку, апелюе да язычніцкай першакрыніцы, а з другога – да 

новай ідэалагемы, звязанай з хрысціянскім міфам. 

Наогул Вялікдзень лічыцца адным з самых значных і ўрачыстых 

народных святаў, згодна з меркаваннем даследчыкаў, яно адзначалася 

старажытнымі славянамі ў гонар сонца, абуджэння прыроды, пачатку 

гаспадарчых работ. Да гэтага свята, як і раней, вельмі старанна 

рыхтуюцца. Сведчаннем таму з’яўляецца перадвелікодны тыдзень. 

Паводле містэрыі ўваскрэсення ўкрыжаванага Хрыста, увесь тыдзень 

перад Вялікаднем прысвечаны пэўным дзеям, якія здарыліся з Ісусам 

Хрыстом у гэтыя дні. Як язычніцкае свята Вялікдзень скіроўвае ўвагу 

на надыход вясны, прабуджэнне прыроды ад зімовага сну і з сялянскія 

клопатамі па гаспадарцы. Да сѐнняшняга часу актыўна бытуюць 

шматлікія прыкметы, павер’і, прымхі і забабоны дахрысціянскага і 

пасляхрысціянскага паходжання.  

Перадвелікодны тыдзень пачынаецца з Вербнай нядзелі, або 

Вербніцы. У цэнтры абрадаў святочнага дня асвечаная ў царкве вярба. 

«Недзеля перад велікаднем называласа Страсна нядзеля. Яна 

начыналаса з Вербного васкрасення. У Вербнэ васкрасенне хадзілі ў 

цэркаў і свяцілі вербу» [*2]. Галінкам вярбы надавалі магічнае значэнне: 

«Ету вербу, шо прыносілі, вешалі за абразы, яна ахраняла хату ад 

нечысці. Ешчэ ету вербу хранілі да Юр’я і выганялі ѐю кароў на пашу. 

Етай галінаю вярбу, ек прыходзілі з цэркву, трэба було абсвістаць усіх у 

сям’е са словамі: 

Верба б’е, не  я б’ю. 

Велікдзень за тыжджэнь. 

Будзь здаровы, ек вада, 

Будзь багат,ы ек зямля. 

Краснэ яечко ужэ недалечко. 



Так рабілі, коб усе ў сям’е булі здаровуе, а яшчэ так абсвіствалі 

ўсю худобу ў хазяйстві» [*2]. «Асвечаным галінкам вярбы, як грамнічным 

свечкам …, потым увесь год надавалася магічнае значэнне» [1].  

На працягу перадвелікоднага тыдня сяляне рыхтаваліся да вялікага 

свята. Як сведчаць зробленыя намі запісы, у свядомасці вяскоўцаў кожны 

дзень тыдня атрымліваў сваеасаблівае асэнсаванне. Пачынаючы з 

панядзелка, у царкве адбывалася багаслужэнне, а з серады пачыналіся так 

званыя  «смутныя» дні: «У сераду, чацвер, пятніцу і суботу ніхто «добры  

дзень» не дае, бо Ісуса Хрыста на мучэнне ўзялі» [*2]. 

Наступны дзень перадвелікоднага тыдня – Чысты чацвер – звязаны 

са старажытным звычаем ачышчэння перад надыходам «вялікіх дзѐн», 

калі святло перамагае цемру, дзень становіцца даўжэйшы за ноч, 

пачынаюцца вясеннія палявыя работы. Чацвер перадвелікоднага тыдня 

насычаны рознымі абрадавымі дзеяннямі : «У Чысты чацвер да сонца 

трэба ўстаць і ўмуцца, воду ў рэчку трэба вуліць, шоб хвароба ўся 

змуласа. І трэба казаць: 

– Вада ідзе за вадою, 

Лаза ідзе за лазою, 

А мая хвароба за вадою. 

Потым, тожэ да ўсхода, трэба абмесці сваю хату вокруг, шоб 

погонь ніяка, вужэ ніякія ў двор не лезлі. 

Яшчэ трэба було вубраць попел з печы, а тым попелам вусень 

пасыпаць, ну ек нападзе на капусту. 

Абязацельно ў чацвер у хатах прыбіралі, учышчвалі ўсе, вумувалі і 

саміе муліса, каб змуць з сябе усю гразь, грахі, якіе назбіраліса» [*2]. 
«У Чысты чацвер абметалі хату, хрэшчыкі на вуглах рысавалі ад нечысці 

ўсякае» [*2]. 

У Чысты чацвер пасля вячэры, згодна з паведамленнем Валянціны 

Куціс (1937), спявалі песню:

У чысты чацвер по вечэры 

Пойшоў Господ повечэры, 

Пойшоў Господ жабруючы, 

Сваіх людзей спрабуючы. 

Ішоў Господ дорогою 

Зустрэў дзеўку ж і з водою. 

– Ой, дай, дзеўко ж, воды піці, 

Густу смагу утоліці. 

– Моя вода ж нечыстая,  

З трох явороў накапона, 

Жоўтым лістом наподана. 

– Ты сама, дзеўко, нечыстая, 

По ўсѐй водзе прочыстоя. 

Дзевяць сыноў спородзіла, 

Усе ж у крыніцы ж потопіла. 

Та дзеўчына Бога ж узнала, 

Перэд Богом крыжэм упала. 



– Постой, дзеўко ж, не лекайса, 

Ідзі да цэркву ж споведайса, 

Грахі свае прызнаваць. 

Стала дзеўка споведацца, 

Стало цело рассыпацца. 

Стала дзеўка прычэшчацца, 

Стала вона ж россыпацца.  

Прылецело дзевець янголоў, 

Селі, упалі ж на аўтары, 

Дый песеньку ж заспевалі. 

Трэба цело ж пудобраці, 

Братцы,  цело пудобраці – 

Ето ж наша родна маць. 

Як нам, мамко, похрышчэнье, 

Таке тобе ж пограбенье. 

Яке нам мамко похованне, 

Таке ж табе прыбіранне.

Інфармант адзначыла: «Ету песню не спявалі абы-калі на ўсю 

голаву, а ек  малітву ў Чысты чацвер спявалі». 

Варта адзначыць, што дадзеная велікодная псальма, перанятая 

калісьці ад вандроўных спевакоў, усім сваім ладам сведчыць аб 

працяглым працэсе асіміляцыі пад уплывам фальклорнай песеннай 

культуры. Нашы продкі-земляробы прысвячалі велікодныя святкаванні 

сонцу, яго цудадзейнаму, жыватворнаму цяплу. Менавіта таму да 

сѐнняшніх дзѐн захаваўся звычай запальваць у велікодную ноч вогнішча, 

якое мела і старажытную ачышчальную функцыю, і новую маральна-

этычную: «Усягда абезацельно запальвалі агонь на дварэ, смецце там 

яке, але шоб усягда на дварэ шоб шо-то гарэло» [*2]. «У Чысты чацвер 

клалі агонь. Бог ходзіць до огня грэецца. Бог ходзіць па людзях, праверае, 

як яго хто прыме, Господа Бога. Он жэ ж  не ідзе Богом, а ідзе старцэм. 

У Чысты чацвер павечэралі і тры дня, акром воды, нічога не едзяць до 

того ек не посвецяць паску, ето коб у суботу посповедацца» [*3]. 

Пятніца – асабліва важны дзень для хрысціян: «У Вяліку п’ятніцу 

шчырым пастом посцяць» [*2], выказваючы тым самым сваѐ спачуванне 

збавіцелю. 

Субота – заключны дзень падрыхтоўкі да свята: «У суботу ўжэ 

зранку пірагоў напячуць, яец накрасяць красненькіх, абычно цыбульнікам, 

красяць багато, шоб на ўсю сем’ю хваціло. Гатоўляць есці, трэба шоб 

на Вялікдзень ўсяго хватало на стале. Ето ўсе до абеда рабілі, а з абеда 

ўжэ збіраліса і ішлі ў цэркаў «Хрыста будзіць» на ўсяночну. Под ранок 

ужэ бацюшко посвеціць паску і ўсе расходзіліса дадому. Неслі з сабою 

свечку запалену дадому і дома ўжэ над дзвярамі етай свечкаю храсты 

рабілі, ето коб гром у хату не папаў» [*3]. 

Раніцай на Вялікдзень хадзілі назіраць за «ігрой» сонца. «На 

Вялікдзень рано-раненько сонцэ гуляе ўсякімі палоскамі, агеньчыкамі 

ўсякімі разліваецца і сіненькім, і жоўценькім, і зелѐненькім, ну ўсякімі 

якімі хочэш» [*2]. 



Вельмі важным момантам лічыцца велікодны сняданак. Асвечаная 

ў царкве ежа надзялялася незвычайнымі, магічнымі ўласцівасцямі: «От 

ужэ ранкам абезацельно ўся сям’я збіраласа снедаць. Першай трэба 

было папробаваць паску, яку прынеслі з цэрквы, а патом ужэ ўсе 

астатне елі. Першу шкарынку з свечанаго пірага аддавалі карові, коб не 

хварэла.  Сядалі на Паску снедаць, то еслі вупіў ото адзін раз, то больш 

не трэба піць вады, бо як пойдзеш у лес, напрымер, будзеш часто хацець 

піць. Свечану каралюшчу з яйца трэба з’есці, шоб ніяка погань не ўкусіла 

і як у лес пойдзеш не бачыў яе. Каралюшчу ў боразну кідаюць, шоб добрэ 

расло ўсе на полі» [*2]. «Вельмі распаўсюджаным было і застаецца 

рытуальнае біццѐ велікодных яек. Пераможца лічыцца той, у каго 

аказваецца больш моцнае яйка…» [2, 38]. «На Паску ўсегда ў біткі 

гулялі, ек мацак пападзе, та ўжэ столькі іх наб’еш, поўные карманы 

наложыш» [*2]. Вялікдзень – гэта свята, якое а’бядноўвала разам усю 

сям’ю:  «От ужэ ранкам абезацельно ўся сям’я збіраласа снедаць» [*2]. 

«На Вялікдзень рано поснедаймо, бяром пірага, яец, валачобнэ 

называлосо, і ішлі да сваіх бацькоў у госці» [*2].  

Вялікае значэнне надавалася і гульням, прысвечаным надыходу 

вясны. У гэты час вадзілі карагоды, спяваліся песні на тэмы абуджэння 

прыроды, пачатку пасяўнога перыяду, кахання і д. п.  

«Тые разы му ўходзім на вуліцу, на пагон, бэромоса за рукі ўкруг і 

ходзім карагоды водзім, песні спеваем:  

Ой, гуляйце, дзеўкі, 

Не церайце сілкі, 

Ой, рано-рано, 

Не церайце ж сілкі. 

 

Ужо ж не знаеце, 

Шо ж которой будзе, 

Ой, рано-рано, 

Шо которой будзе. 

 

Увосень замуж пойдзе, 

Ой, рано-рано, 

Увосень замуж пойдзе. 

 

Которы муж добры – 

На вуліцу ж вуйдзе, 

Ой, рано-рано, 

На вуліцу ж вуйдзе. 

 

Которы поганы –  

На край ворот постаіць, 

Ой, рано-рано, 

Край ворот постоіць. 

 

Край ворот постоіць  

Да ў шчэрбінку погледзіць, 

Ой, рано-рано, 

Да ў шчэрбінку погледзіць. 

 

Да ў шчэрбінку погледзіць, 

Дай сільно заплачэ, 

Ой, рано-рано, 

Дай сільно заплачэ. 

 

Дай сільно заплачэ, 

Дай у хату ж пойдзе, 



Ой, рано-рано, Дай у хату пойдзе» [*3]. 

 

***

Ой, посею конопелюшку 

На вусокой горы, 

Ой, лелюшкі, на вусокой горы. 

 

Ох, росці ж, росці, 

конопелюшко, 

На вусокой горы, 

Ой,  лелюшкі, на вусокой горы. 

 

Ох, з вершэчку конопелюшку 

Оробейкі спелі, 

Ой, лелюшкі, оробейкі спелі. 

 

Посерэдзіні конопелюшку  

Да бура зламіла, 

Ой, лелюшкі, да бура зломіла. 

 

Ой, з-под нізу конопелюшку 

Да вода ж пудмула, 

Ой, лелюшкі, да вода ж пудмула. 

 

Да козаў, козаў 

Да мой бацюхно, 

Шо й за пана отдась. 

Ой, лелюшку, шо й за пана 

отдась. 

 

А цяперока да мой родненькі 

За Колечку отдаў, 

Ой, лелюшку,  да за Колечку отдаў 

[*1]. 



Засяродзім ўвагу і на хрысціянскіх кампанентах, якія арганічна 

спалучаюцца і выяўляюцца як у абрадах, так і ў песнях. 

У адпаведнасці з хрысціянскімі ўяўленнямі, гэтае свята звязана з 

цудадзейным уваскрэсеннем Ісуса Хрыста. Біблейская легенда, якую нам 

прыгадала Валянціна Мікалаеўна Куціс, з’яўляецца яскравым сведчаннем 

сувязі гэтага свята з хрысціянскай традыцыяй: 

«У Ісуса Хрыста было дзвенаццаць вучэнікоў. У панядзелак, прыйшоў 

ѐн з імі на гару таку, маліцца. Сказаў: 

– Ву тут пабудзьце, посядзеце, а я пойду помолюса. 

Он помоліўса да прыйшоў, аж оны спалі, а вон і кажэ: 

– От бачыце, якіе ву не церпячые, я ж прасіў, каб ву памаліліс і мяне 

подождалі. 

Ну, обратно он пашоў на гору моліцца. Прыйшоў, а оны спяць. Ісус ім і 

кажэ: 

– Ву ж не знаеце, шо мене будуць браць зарэ на муку. Мене ўб’юць і ў 

трэйці дзень я васкрэсну. 

А воны самі сабе дый думаюць, як ето яго ўб’юць, а вон васкрэсне. А 

Ісус кажэ: 

– Я ж знаю шо ву думаеце. Вы не верыце мне, якіе ву маловерные. 

А Петро кажэ: 

– Госпадзі, я веру табе, куда б ты не пашоў, буду я з табою. 

А Ісус Хрыстос і кажэ: 

– Не, ты лукавіш. 

– Не, Госпадзі, я з табою, толькі з табою. 

– Петро, ты от мене отрэчэшса ў первуй дзень. 

– Не, Госпадзі, не отрэчуса. 

– І ў другі раз отрэчэсца, і ў трэці раз отрэчэсца, но заспявае певень і 

таўды ты поймеш, шо ты от мене отрокса. 

У сераду Ісуса Хрыста велі на муку. Калі его велі к Пілату, то Петро 

ішоў ззаду. Его повелі, а ўсе осталіс, паклалі агонь на дварэ, там паселі да 

сядзяць. А подышла одна служанка ды кажэ: 

– Еты чоловек ішоў за Ісусам Хрыстом, ѐн его учэнік. 

А Петро кажэ: 

– Не, я яго не знаю. 

Дый сядзіць. Пудышла служанка другі раз і кажэ: 

– Это той самы, шо шоў за Ісусом Хрыстом. 

– Не, ето не я, мо нехто ішоў за ім і знае его, я яго знаць не знаю. 

Падышла і трэйці раз: 

– Нет, серодно ты шоў за Ісусом Хрыстом. 

– Не, я не знаю его і знаць не хочу.  

Аж певень заспеваў. І ѐн спомніў, шо Ісус Хрыстос казаў яму, шо ты 

отрачэсца от мене, а потым певень заспевае і ты здумаеш, шо я табе казаў. 

От той певень заспяваў і вон падумаў, шо ж я зрабіў, я отрокса от сваго 

учыцеля. Да горко заплакаў, дай пошоў з того двора. А ек Ісус Хрыстос 



воскрэс – прасціў Пятра. Васкрэс і пайшоў дорогою і стрэў вучэнікоў, воны 

его не позналі. Фома сказаў: 

– Хай пакажэ раны на руках. 

І Ісус Хрыстос зноў сказаў: 

– Якіе ву маловерные. 

Но прасціў сваіх вучэнікоў, от так і му даўжны прашчаць усім» [*2]. 

Аналіз этнаграфічных запісаў, зафіксаваных у вѐсцы Сіманічы 

Лельчыцкага раѐна, дазваляе апісаць мясцовы велікодны абрадавы комплекс, 

які ўключае такія элементы, як фарбаванне яек, распальванне вогнішча, 

назіранні за гульнѐй сонца, асвячэнне ў царкве яек і пасхі, гульня ў біткі, 

рытуальны сямейны сняданак, звычай хадзіць з «валачобным», выкананне 

велікодных песень. 

Даследчыкі адзначаюць, шт хрысціянскія і язычніцкія элементы ў 

беларускай велікоднай абраднасці цесна перапляліся, існуюць, дапаўняючы 

адзін аднаго. Велікодная абраднасць захоўвае агульнаэтнічную аснову, але ў 

кожнай мясцовасці існуюць і адметныя лакальныя асаблівасці, якія 

выяўляюцца на ўзроўні структуры абраду, вербальнага суправаджэння, 

прыкмет і павер’яў. 

 

ЗАЎВАГІ 
 

* 1. У артыкуле выкарыстаны запісы аўтара, зробленыя падчас уласнай 

фальклорнай экспедыцыі ў 2006–2007 гг. 
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