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Цікавасць да ўяўленняў беларусаў, звязаных з сіратой, у навуковай 

літаратуры адзначаецца пачынаючы з XIX ст. У другой палове XX ст. 

цікавасць да вясельных сіроцкіх песень значна узрасла. Апісанне вясельнага 

абраду даецца ў 4-м томе збору «Беларускія народныя песні» Рыгора 

Шырмы. Адзін з раздзелаў – «Сіроцкія», у якім прадстаўлены вясельныя 

сіроцкія песні [1]. Сіроцкая тэма займала значнае месца ў зборніках 

вясельнай лірыкі беларусаў, укладальнікам і рэдактарам якіх з’яўляецца паэт 



і навуковец Ніл Гілевіч: «Песні сямі вёсак» (1973); «Песні народных свят і 

абрадаў» (1974); «Лірыка беларускага вяселля» (1979). 

У 1978 г. у серыі «Беларуская народная творчасць» (БНТ) выйшаў том 

«Вяселле. Абрад». Укладальнік, аўтар уступнага артыкула і каментараў – 

Кастусь Цвірка. У том уключаны найбольш поўныя і тыповыя апісанні 

традыцыйных вясельных абрадаў беларусаў, зробленыя этнографамі і 

фалькларыстамі у XIX-XX ст. [2]. У рабоце прадстаўлены дадзеныя, звязаныя 

з вяселлем сіраты. 

Аляксандр Баршчэўскі ў працы «Białoruska obrzędowość i folklore 

wshodniej Białostoczyny» ўдзяліў значную ўвагу асаблівасцям вяселля сіраты 

[3, с. 77, 97, 99]. 

К канцу 70-х гадоў XX ст. быў назапашаны вялікі аб’ём матэрыялаў 

пра вяселле сіраты. Сіроцкая праблематыка была прадстаўлена ў 3-й кнізе 

працы «Вяселле. Песні» з серыі БНТ. У прысвечаным вяселлю сіраты 

раздзеле гэтай кнігі налічваецца звыш 700 (без варыянтаў) вясельных 

сіроцкіх песень [4, с. 359]. Песні былі сістэматызаваны па тэматычных 

групах і кампазіцыйнай будове. У кнізе быў змешчаны ўступны артыкул 

«Сірочыя песні. Вянчанне. У доме маладой перад прыездам маладога», 

падрыхтаваны Леанілай Малаш [5]. У 1990 г. у часопісе «Slavia Orientalis» 

быў апублікаваны яе артыкул «Беларускія вясельныя сіроцкія песні» [4]. 

Даследчыца тлумачыла багацце беларускіх сіроцкіх песень «…галоўным 

чынам развітасцю культу продкаў у беларусаў» [5, с. 5]. У той жа час, 

разглядаючы архаічныя вытокі вясельнага абраду беларусаў, яна адзначала 

захаванне ў гэтым абрадзе «вядучай ролі шматлікіх перажыткаў эпохі 

матрыярхату» [6, с. 12]. У працы «Беларускае вяселле ў яго адносінах да 

заходнеславянскіх вяселляў – польскага і славацкага» (1993 г.) Леанілай 

Малаш і Анатолем Аксамітавым адзначаецца як роля мацярынскага роду [7, 

с. 9], так і сувязь з «культам хатніх апекуноў і продкаў» [7, с. 10]. Культ 

продкаў у беларусаў, які быў найбольш выяўлены ў абрадзе Дзяды, звязаны з 

сістэмай патрыярхату [8; 9, с. 384]. 

Леаніла Малаш тэму сіраты разглядала толькі ў вясельнай абраднасці, 

аднак тэма сіроцтва непасрэдна звязана з пахавальным абрадам. Маецца 

сувязь тэмы сіраты ў пахавальным абрадзе і вясельным абрадзе сіраты [10]. 

Гэты напрамак даследаванняў у XX ст. заставаўся нераспрацаваны. 

Упершыню праблематыка пахавальна-памінальнай абраднасці і 

вясельнага абраду сіраты ў кантэксце традыцыйных практык ушанавання 

продкаў у традыцыйнай культуры беларусаў была разгледжана ў манаграфіі 

Вольгі Шарай «Ценностно-нормативная природа предков» [11, с. 74-84]. 

Развіццё даследаванняў у гэтым кірунку было звязана з параўнальным 

аналізам асаблівасцей развітання нявесты з бацькоўскім домам у 



традыцыйнай культуры народаў Усходняй і Паўднёва-Ўсходняй Еўропы [12; 

13]. 

Аналіз спецыфікі родаваарыентаваных уяўленняў ў пахавальна-

памінальных абрадах і вясельным абрадзе сіраты ў беларусаў быў 

прадстаўлены ў працы «Родаваарыентаваныя ўяўленні ў традыцыйнай 

духоўнай культуры беларусаў» [14, с. 473-479], былі разгледжаны асаблівасці 

адлюстравання архаічных родавых уяўленняў у абрадавых аплакваннях у 

кантэксце народнай рэлігійнасці [15, p. 58-60]. Ўяўленні пра сірату ў 

славянскіх і неславянскіх народаў разгледжаны на аснове міжкультурнага 

аналізу традыцыйных уяўленняў ў пахавальных і вясельных абрадах 

беларусаў, рускіх, балгараў, сербаў, македонцаў, фіна-вугорскіх і іншых 

народаў [16; 17]. Даследаванні паказалі, што ў беларусаў у працэсе распаду 

патрылінейна-комплексных сямейных структур сіроцтва стала новай 

сацыяльнай з’явай. У традыцыйнай культуры беларусаў склаліся ўяўленні 

пра сірату, якія адлюстраваны ў пахавальным абрадзе, у вясельным абрадзе 

сіраты, у казках, у іншых праявах народнай традыцыі, у якой прасочваецца 

сувязь уяўленняў пра сірату з сакральным светам. 

У вясельным абрадзе сіраты прадстаўлены элементы, якія 

адлюстроўваюць сувязь нявесты-сіраты з памерлымі бацькамі. Для нявесты-

сіраты або жаніха-сіраты, якія засталіся без бацькоў або аднаго з бацькоў, 

сіроцтва асаблівым чынам звязвала пахавальны абрад і абрад вяселля. Абодва 

гэтыя сямейныя абрады для чалавека, які страціў бацькоў у дзяцінстве ці 

падлеткавым узросце, звязаны са змяненнем яго сацыяльнага становішча. 

Адсутнасць бацькоў або аднаго з бацькоў на вясельнай цырымоніі 

стварала спецыфічную сітуацыю, якая пераадольвалася адмысловымі 

рытуальнымі дзеяннямі сіраты – нявеста-сірата прыходзіла на магілу 

бацькоў, звярталася да іх з запрашэннем на вяселле, прасіла бласлаўленьня, 

абароны ад магчымых у будучыні жыццёвых нягод. 

Як паказваюць дадзеныя палявога даследавання, звычайна перад 

вяселлем або перад вянчаннем сірата-маладая (малады) ці іхнія блізкія ішлі 

на могілкі і запрашалі памерлага бацьку (маці): «Пэ рэд вэнцóм в субóту» 

(Багданаўка Лунінецкага р-на Брэсцкай вобл.); «В той сáмі дэнь пэ рэд 

венчáннем ходы ла коб благословілы» (Парэ Пінскага р-на Брэсцкай вобл.). 

Сіле бацькоўскага блаславення надавалася вялікае значэнне, з ім было 

звязана забеспячэнне дабрабыту маладой. 

Шырокараспаўсюджаным матывам сіроцкіх песень беларусаў 

з’яўляецца пошук сіратой магілы бацькоў і запрашэнне іх на вяселле. 

Варыянты песні з дадзеным матывам шырока распаўсюджаныя ў розных 

лакальных традыцыях беларусаў. 



У лакальнай традыцыі Падзвіння намі зафіксавана песня з матывам 

«кладкі, па якой пераходзяць з “таго свету”», якую выконвалі, як адзначаюць 

інфарманты, калі «бацька памершы, то пяюць хроснаму»: 

 

Прасі, Ніначка, хроснага татку, 

Каб цераз рэчку памасціў кладку. 

Бо на той рэчцы кладачкі нету, 

Што пераходзюць к нам з таго свету. 

(Мацеяўцы Докшыцкага р-на Віцебскай вобл.) 

 

У вясельных сіроцкіх песнях беларусаў прадстаўлены матыў з 

просьбай-зваротам нявесты-сіраты да свайго бацькі (маці) прыйсці на 

вяселле – устаць хоць на адзін дзень, вечар, гадзіну: «Устань, устань, родная 

матуля, не ляжы,// Ты для мяне гэты дзянёчак памажы» (Міхалішкі 

Астравецкага р-на Гродзенскай вобл.); «Устань, устань, мая мамачка, ні 

ляжы, // Хоць жа ты мне адзін вічарок памажы. // Хоць на мяне ты ў вяночку 

паглядзі» (Калягі Докшыцкага р-на Віцебскай вобл.); «Устань, татачка, 

устань, родненькі, хоць на ’дну гадзіначку. // Да я хадзіла, да я прасіла ўсю 

сваю радзіначку. // Адзін, татачка, не йдзеш, не едзеш мяне благаслаўляці» 

[5, с. 231].  

Сярод вясельных сіроцкіх песень у розных рэгіёнах Беларусі 

вылучаецца група песень са зваротам-просьбай памерлай маці (бацькі) да 

Бога адпусціць яе (яго), каб можна было паглядзець на сваю дачку падчас 

вяселля. Варыянты песні, у якой просьба памерлай маці (бацькі) звернутая да 

Бога, каб ён дазволіў, пусціў з неба на зямлю «паглядзеці дзіця», зафіксаваны 

ў розных лакальных традыцыях:  «А Валеччын татачка // На ўсход сонейка 

ляжыць, //Накрыж ручачкі дзяржыць. //Ён у Бога просіцца //Да ў духа 

святога. //– Пусці, Божа, з неба дамоў, // З неба дамоў з дробным дожджыкам. 

// З дробным дожджыкам пад аконца, // З расіцай пад варотца // Паглядзеці 

дзіцяці» [5,с. 102]; «Матронкіна маці // На сход сонейка ляжыць, // Накрыж 

ручанькі дзяржыць, // Госпада Бога просіць: //– Пусці мяне, Божа, // Із неба – 

імгліцаю, // А па траве – расіцаю, // А ў сяло – дробным дожджам, // А ў 

ваконца – ясным сонцам // Паглядзеці дзіцятка» [5, с. 103]. 

Зварот да памерлых бацькоў у песнях мае месца, аднак гэты зварот да 

іх не суправаджаецца дзеяннямі характару ахвярапрынашэння. У дзеяннях на 

могілках з запрашэннем памерлых бацькоў на вяселле чакаецца блаславенне 

з боку бацькоў і, такім чынам, іх адказ на сітуацыю. У гэтым сэнсе можна 

гаварыць пра залежнасць паміж жывымі і памерлымі, да якіх звяртаюцца, як 

да жывых. Тут мае месца прагматыка адносін паміж светам памерлых і 

жывых. 



Плач нявесты быў абавязковым у розных традыцыях. Як адзначаюць 

інфарманты, «як забырáють, то плáчэ кáжна молодáя, бо ж выхо дыть з до му, 

да й ідэ  в чужу ю ха ту» (Багданаўка Лунінецкага р-на Брэсцкай вобл.). Хаця 

паводле традыцыі кожная маладая абавязкова павінна ў пэўныя моманты 

плакаць, гэта неабходна для вымольвання сабе ў Бога шчаслівай у будучыні 

замужняй долі. Сіроты ўяўляюць сабой асобную катэгорыю, на якую ў два 

разы больш ўплываў гэты закон [18, s. 96].  

Праведзеныя даследаванні паказалі, што звязаныя з гістарычнымі 

формамі сям’і і сістэмамі роднасці практыкі адыходу жанчыны з 

бацькоўскага дома ў выніку шлюбу знайшлі адлюстраванне ў традыцыйнай 

вясельнай абраднасці [12; 13].  

У навуковай літаратуры пры разглядзе сімволікі вясельнай абраднасці 

недастатковая ўвага была нададзена асаблівасцям дэндрасімволікі ў сіроцкім 

вяселлі. Леаніла Малаш значную ўвагу ў вясельных сіроцкіх песнях надала 

разгляду вобраза зязюлі і сімвала куста каліны [4]. Як адзначала Л. Малаш, 

«у зачынах гэтай групы песень сірата, маці і бацька надзяляюцца расліннымі 

і жывёльнымі сімваламі. Сірата выступае ў вобразе руты, каліны, саду-

вінаграду, чорнай парэчкі без ягадкі, без цвету, рэчышча ракі без берагоў 

(г.зн. без бацькоў), зязюлі, качкі. Бацькі параўноўваюцца з кветкамі, ягадамі, 

крыніцай, якія сімвалізуюць багацце, дабрабыт, жаніх – з сокалам, 

салаўём…» [5, с. 17]. 

Даследаванне традыцыйных рэлігійных уяўленняў ушанавання продкаў 

у беларусаў паказала, што лексема род у вясельнай сіроцкай абраднасці на 

вербальным узроўні была шырока прадстаўлена расліннай сімволікай. 

Асаблівую цікавасць уяўляе дэндрасімволіка. Канцэпт род у вясельных 

песнях раскрываўся праз апазіцыю цэлае – частка, дзе цэлае прадстаўлена 

дрэвам (родам), а частка – адламанай галінай або адламанай верхавінай 

дрэва, адарваным лісточкам, якія сімвалізавалі кагосьці, хто пакідае або 

пакінуў сям’ю (род), у тым ліку нявесту, якая ў выніку шлюбу пакідала 

сям’ю [11, с. 77-78].  

Як паказалі  даследаванні, на вербальным узроўні ў вясельным абрадзе 

сіраты адламаная верхавіна дрэва магла сімвалізаваць памерлых бацькоў 

нявесты-сіраты. Такім чынам, у сіроцкім вяселлі значэнне дэндрасімволікі 

адрознівалася ад звычайнага  вяселля. У вясельных песнях, у якіх маладая ці 

малады не былі сіротамі,  адламаная верхавіна дрэва сімвалізавала не 

адсутнасць памерлых бацькоў, а пераход маладой у прастору чужога роду: 

«У варот вярба стаяла, // Са двара дачка з’язджала, // Вярхушку з вярбы 

сарвала. // Стой, мая вярба, без верху, // Жыві, мамачка, без мяне» [11, с. 78]. 

У вясельных сіроцкіх песнях сімвалам памерлых бацькоў сіраты магло быць 

таксама асобнае дрэва, якога няма сярод іншых дрэў. У вясельных песнях 



дрэва не паўстае ў якасці сакральнага сімвала, у кантэксце мастацкага свету 

такіх песень адламаная галінка не нясе ніякіх дадатковых сэнсаў, акрамя як 

паказаць факт сыходу з роду ягонага члена.  

На фарміраванне народных уяўленняў пра сірату аказала ўплыў як 

наяўнасць у мінулым складаных сямейных структур, так і асаблівасці іх 

распаду ў працэсе сацыякультурных змен. Найбольш востра сіроцкая 

праблематыка праяўляецца ў дачыненні да малых сем’яў, паколькі 

наступствы сіроцтва ў гэтым выпадку найбольш цяжкія. 

Вясельныя галашэнні і абрадавыя вясельныя песні, звязаныя з матывамі 

развітання маладой з домам, адлюстроўвалі рэальнае развітанне – нявеста 

развітвалася з роднымі, бацькоўскім домам, дзе прайшло яе дзяцінства. Але 

атмасфера развітання была больш напружанай, калі нявеста была сіратой. 

Пачуцці, звязаныя з стратай бацькоў у мінулым, абвастраліся ў сувязі з 

неабходнасцю рытуальнага звароту да іх у рамках вясельнай цырымоніі з 

просьбай аб блаславенні. 

Звароты нявесты-сіраты да бацькоў на магіле часта ўключалі элементы, 

якія характэрныя для пахавальных галашэнняў. Такім чынам, на вербальным 

узроўні сувязь некаторых элементаў пахавальнай і вясельнай абраднасці 

найбольш поўна выяўлялася ў вяселлі сіраты. 

У вясельным абрадзе сіраты адбіліся асаблівасці народнай рэлігійнасці, 

звязанай з культам продкаў, прадстаўлены народныя ўяўленні, у 

адпаведнасці з якімі памерлыя продкі маглі ўплываць на жыццё сваіх 

нашчадкаў.  
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