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ВЯСЕЛЬНЫЯ  ТРАДЫЦЫІ  МАЁЙ   РОДНАЙ  ВЁСКІ 

 

Вясельны абрад мае адметны характар у кожнай вѐсцы, таму адной з 

задач фалькларыстыкі з’яўляецца вылучэнне  і асэнсаванне лакальных 

элементаў. Мая праца прысвечана характарыстыцы вясельнай традыцыі ў  

роднай вѐсцы Сіманічы Лельчыцкага раѐна. Надзвычай важнай яўляецца 

нам ацэнка той ці іншай фальклорнай з’явы знутры, з пункту гледжання 

саміх носьбітаў. Менавіта на гэты бок звярталася асаблівая ўвага падчас 

збірання  матэрыялаў па вясельнай абраднасці. Згодна з паведамленнямі 

інфармантаў, мясцовае вяселле характарызуецца добрай захаванасцю 

традыцыйных абрадавых момантаў, пры гэтым адметныя лакальныя рысы 

арганічна накладаюцца на  агульнаэтнічную аснову. 

Пра характар беларускага вяселля сведчыць унутраная форма тэрміна, 

якая асабліва выразна высвечваецца  пры параўнанні  з рускім пазначэннем 

абраду – свадьба з іншай акцэнтацыяй  яго зместу. І сапраўды, на вяселлі 

не змаўкаюць песні, музыка, жарты, віншаванні і пажаданні, не спыняюцца 

танцы, тэатралізаваныя сцэнкі і г.д. Яно і зразумела: жаніцьба – важная 

падзея не толькі  ў жыцці маладых, але і двух радоў. Вясельная абраднасць 

нагадвае своеасаблівы спектакль, дзе ѐсць сюжэт, інтрыга і мірнае 

вырашэнне першапачатковага канфлікту. Праз прыгажосць вясельных 

звычаяў надзвычай ярка раскрываецца душа народа, а паэтыка абрадавых 

песень – найлепшае сведчанне  яго тонкага мастацкага густу, псіхалогіі. 

Вясельная абраднасць дае яскравае ўяўленне пра сямейны лад беларусаў,  

характэрныя вераванні, маральныя, этычныя і эстэтычныя погляды. 

Сватанне – самы першы і вельмі важны этап вясельнай абраднасці, ад 

якога залежыць ход наступных частак вяселля.  Вось як яно адбывалася ў  

в. Сіманічы: «Раньшэй перад вяселлем заўсѐды хадзілі ў сваты. Хадзілі 

абязацельно ў мясаед, а не ў пост. Обычно вечаром, як ужо сцямнее. 

Збіралі самух раднейшых і абязацельно хросного з хросною, бо без іх ніяк 

хлопец не мог пайці ў сваты до дзеўкі.  Збіраюцца яны ўсе гуртом, бяруць з 

сабою пірага з гарэлкаю і ідуць у хату да молодое. Заходзяць у хату як 

будто не сватацца, а просто так, по дзелу, і пачынаюць размову: 

–   Добры вечар! 

–   Добрэ здороўе! А чаго ж ву к нам завіталі? 

 –  А му чулі, шо ву прадаеце сваю целічку. 

–  Ой, да яна ў нас яшчэ малада, хай яшчэ паходзіць, папасецца. 

–   Ну... як не хочаце прадаць целічку, то раз му ўжэ прыйшлі, то мо ву  

сваю Ганночку за нашого Іванка замуж аддасце? 

І потым ужэ пачынаюць гаварыць пра маладых. 



Затым хлопец налівае чарку гарэлкі, кідае туды капейку і пудносіць да 

молодое. Калі вона согласна, то бярэ чарку і прыгублівае з яе трохі гарэлкі. 

Затым нясе яе бацьку, а затым мацер, каб яны благаславілі, потым усе 

сядалі, елі-пілі і абгаворвалі, калі і як будуць вяселле гуляць. 

А калі дзеўка не согласна була ісці за хлопца замуж, то нічога не 

кажучы, чы вон хорошы, чы не, а моўчкі вуносіла гарбузу. А хлопец, калі 

дзеўка яму адмовіла, браў у хаці з кутка кавеню і круціў яе, шоб дзеўка 

замуж не пайшла» 

  Зборная субота. Перад самым вяселлем у суботу зранку ў маладой 

збіраліся яе сяброўкі, адсюль і назва. Зборная субота – своеасаблівае 

развітанне нявесты са сваім дзявоцтвам, з сяброўкамі, з якімі пасля 

замужжа яна ўжо не мела права хадзіць на гулянні. Згодна з 

паведамленнем, «у суботу раніцаю малада збірала подружак. Яны 

збіраліся і плялі вянок для маладой. Калі вяселле було ўлетку, то яго плялі з 

самых прыгожых кветак. А калі зімою, то рабілі кветкі з паперы, якую 

красілі. Да вянка прывязвалі шмат доўгіх рознакаляровых каснікоў і спявалі 

песні: 

– Маладая ты, Ганночко, 

Ці ўсе сады аблятала, 

Ці ўсе сады абкавала. 

Мо которы міновала? 

– Не, усе сады аблятала, 

Усе сады абкавала. 

– Маладая ты Ганночко , 

Ці ўсіх дружок позбірара? 

– Усіх дружок позбірала, 

Толькі ту міновала, 

На котору злобу мала». 

Каравай. Звычайна з замешвання цеста на каравай і яго пячэння 

пачыналася ўласна вяселле. Вось як распавядаюць аб гэтым дзеянні ў  

Сіманічах: «Ні адно вяселле не абуходзіласа без каравая. Раней каравай 

заўсѐды пяклі ў сваѐй печы. Вот збірала маці маладой суседак і не абы якіх, а 

самых лепшых: хто добра жыў, было ў іх  усѐ ў дастатку, былі замужнія, а не 

ўдовы. І яшчэ булі са сваім первум чалавекам і не развадныя. Як збіраліся ўсе 

суседочкі, то спявалі: 

     – Ох, Ганноччына ж маці,  

Ох, Ганноччына ж маці,  

По суседочкам ходзіць   

По суседочкам ходзіць  

Да суседочок просіць: 

Ох, суседочкі ж мое,   

– Ох, суседочкі ж мое,   

Да ходзеце ж ву ко мне, 

Не ко мне, а к дзіцяці,   

Не ко мне, а к дзіцяці,   

Каравай у печ саджаці. 

Затым пачыналі рашчыняць каравай. Бралі муку самого вусшого сорту, 

туды білі яйкі, обязацельно парную колькасць. Дабаўлялі смятану, масло, 

дрожджы. Каравай обязацельно доўжон буць вялікім, коб хваціло на ўсіх 

госцей. 



Потым каравай упрыгожвалі шышачкамі, розачкамі, зорачкамі, якія 

рабіліся з той жа мукі. Ставілі каравай у печ, ѐн пачынаў падыходзіць. І калі 

вон ужэ рос вельмі вялікі, то шоб вон не вулез з міскі, вурэзвалі з лазы 

шыроку палоску і абкручвалі вакол каравая. За караваем вельмі ўважліва 

сачылі, каб ѐн не пашкодзіўса, бо гэта було к бядзе. 

Калі каравай ужо спѐкся, то яго выймалі з печы і мазалі яго яйцэм, збітым 

з сахаром, каб ѐн вельмі хорашэ блішчаў. 

А яшчэ разам з караваем і ў маладого, і ў маладое пяклі па маленькому 

піражэчку. Гэтыя піражочкі пякліся з таго ж цеста, шо і каравай. Калі малады 

ўжо прыяжджаў по молоду, то яны етые піражочкі звязвалі ў адну хустачку і 

пасля вяселля абавязкова павінны былі з’есці іх саміе, не даваць яго нікому». 

Каравай на вяселлі ўсведамляўся як сімвал шчасця, дабрабыту, трывалага 

шлюбу маладых. 

Выезд дружыны жаніха да нявесты. «Хлопца дома сустракаюць, там ужо  

п’юць і гуляюць, а ўжо як сцямнее, то позно ноччу ехалі по молоду. Малады 

збіраў маршалкаў і яны садзіліся ў тры карэты, але перад етым бацько 

вуносіў пірога і абуходзіў з гэтым пірогом подводу з канѐм, у якой сядзеў 

малады. Пры гэтым спявалі: 

– Ох, ворогі, ворогі, 

Да не перэходзьце дорогі, 

Да нехай перойдзе господ Бог, 

Да мой бацюхно наперод, 

Да нехай перойдзе матка моя, 

Шоб наша дорога гладкой була, 

Да нехай перойдзе родзіна, 

Шоб на дорога шчасліва була». 

Прыезд дружыны жаніха па нявесту: «Да молодое звычайно ўжо 

прыязджалі апоўначы, каб було цѐмно і ніхто не назурочыў. А яшчэ, каб 

молодого не назурочылі, то яму ззаду к пінжаку, на шыі прычаплялі іголку з 

краснаю ніткаю. Ну, вось едзе молоды ўжо по молоду, а ў молодое коло хаты 

ўжо павінны былі гарэць вогнішчы.  

Маршалкі прыязджаюць да двара молодое і пачынаюць прасіцца ў хату:

– Ой, сваткі,  ой, сваткі,   

Да пусціце ж нас у хатку 

Хаця ручкі пагрэці,    

Хаця ручкі пагрэці,    

На невесту пагледзеці. 

Раней подружкі обязацельно для маршалкаў вушывалі платочкі з 

кветачкамі. Кожны маршалак выкупаў сваю дружку разам з платочкам і 

кветачкаю. А яшчэ дружкі перод вяселлем ішлі ў лес і там знаходзілі самую 

прыгожую ѐлачку і прыносілі яе дамоў. Там яе ўжэ нараджалі ўсякімі 

кветкамі, якія рабілі самі з каляровай паперы. І так упрыгожаць елачку, што 

яна аж ззяе. Наверсе елкі вешалі цану, колькі елка каштуе. Калі ўжо 

прыходзіў чарод выкупляць елку, то дружкі пачыналі спяваць: 

Ой, ѐлка, ѐлка кучэрава 

У бору стояла – шумела,  

У бору стояла – шумела,  

Дорогою йшла – звінела,   

Дорогою йшла – звінела,   



На столе стала – заззяла, 

Ой, да наша ѐлачка кучэрава. 

Ёлку павінны былі выкупіць маршалкі ўсе гуртом. Ек маршалкі даюць 

мало грошай, то дружкі спявалі: 

–  Хваліліся, шчо богатые,   

Хваліліся, шчо богатые,  

Аж воны скуповатые. 

По смеццю ходзілі, 

Чэрэпочкі збіралі, 

Да дружэк скуповалі. 

Потымо  ўжэ ўсе прыходзілі да згоды, пачыналі спеваць, усе сваты і свахі 

заходзілі ў хату да маладое і сядалі за сталы.  

У хаце маладыя сядалі разам за вясельным сталом. А месца гэтае заўсѐды 

було засланэ вувернутым кажухом, коб молодые булі багатые і шчаслівуе, 

каля іх яшчэ павінна була сядзець зѐлачка, якую выбіраў малады. Зѐлачка-- 

гэта маленькая дзяўчынка, якая трымала свечкі, а гэтыя свечкі даўжна була 

скачаць хросна маці з воску. Адразу лажыўся ручнік, на гэты ручнік 

невялічкі піражок, і ў гэты піражок застрыкаліса свечкі, якія павінны булі 

гарэць у час усяго вясельнага абраду». 

Дзяльба каравая: «Гаспадары хаты ўставалі і прамаўлялі: 

– Дай, Божэ, не маўчаць, да добрэ пачаць. Дзе есцека тута хросные бацько і 

маці, то абазвецеса каханые.   

Хросны бацько вуносіў каравай, затым каравай стаўляюць каля маладых, і 

хросны бацько пачынае дзяліць каравай. Першые самуе смачные кавалкі 

адрэзае маладому і маладой, затым бацькам маладое. 

Потым караваем пачыналі частаваць і ўсіх астатніх гасцей. Кожны 

падыходзіў, дараваў свой падарунак, браў кавалак каравая, затым абавязкова 

павінен буў вукупіць чарку гарэлкі, якую налівала хросная маці. І пры гэтым 

кожны прыдумваў якую-небудзь прыказку-пажаданку: «Дарую табе мая 

дочка і шаўковыя паясы, а як за горкаю доляю, то й на хлебі праясі.  

Дарую сноп канапель, шоб да году сын буў як пень.  

Дарую сноп жыта, шоб не була мая дочка біта.  

Дарую цяліцу, шо скачэ з печы на паліцу.  

Дарую міску проса, шоб не глядзела свякруха скоса.  

Дарую міску гліны, шоб да году булі радзіны.  

Дарую міску малін, шоб малады не бегаў да чужых жанчын.  

Дарую дуба з ралом, шоб сын буў генералом.  

Дарую сталку маніст, шоб буў сын гарманіст.  

Дарую тые пчолы, шо на зялѐным дубу, шоб нашые молодые пацоловаліса ў 

губу.  

Дарую шчэ й грушу, шоб малады любіў маладу як душу.  

Я дарую грошы, шоб малады буў харошы».

А якая ў іх глыбокая народная мудрасць, тактоўнасць, далікатнасць, 

сапраўдная, а не паказная. 

Затым усе весяліліся, елі, пілі, спявалі розныя прыпеўкі: 



– Як паселі прыданкі,   

– Як паселі прыданкі,   

–  То ўвагнуліса лаўкі, 

А шчэ хужэй увагнуцца, 

А шчэ хужэй увагнуцца, 

Як гарэлкі нап’юцца. 

«Затым ужо малады забіраў маладу, саджаў яе ў пудводу і яны ехалі 

ўжо да свекрухі і свѐкра.  А потом, калі прыежджаюць да хаты молодого і 

калі молода злезала з пудводы, пачыналі спеваць: 

– Унось маці дзежку,   

Унось маці дзежку,   

Бо везе сын невестку, 

Тонкую, ек буліну,   

Тонкую, ек буліну,   

Чырвону ек коліну. 

Токую высокую,   

Токую высокую,   

На работу ахвочую. 

Да й у хату і у святліцу, 

Да й у хату і у святліцу, 

За ворота молодзіцу. 



Таўды свякруха прыносіла молодой дзежку, у якой пякла хлеб, і 

пераварочвала яе уверх дном. Малада павінна була сплясці надзежніцу, якую 

яна прасцілала на дзежку. І калі яна була яшчэ нявінною, то яна ставала на 

дзежку, а калі ўжо саграшыла, то абуходзіла гэтую дзежку кругом. 

Затым бацько і маці молодого сустракалі молодых хлебом і соллю, 

частавалі медом. Давалі молодым пірога, яны браліса за яго з розных канцоў і 

ламалі яго – у каго будзе большы кавалак пірога, то той і хозяін у хаці». 

«Калі ўжэ молодые заходзяць у хату, то молода з самого порогу пачынае 

наўхрост сеяць жыто по хаці: 

– Зарадзі, Божэ, жыто,   

Зарадзі, Божэ, жыто,   

Дэй на новой лето. 

Шчоб наша молодая,  

Шчоб наша молодая,  

Стоечы жыто жала. 

Усе сядалі за столы і пачыналі спяваць. Потым усе почыналі вуходзіць 

со стола, ставалі ў круг. У сярэдзіне круга стаўлялі табурэтку. Затым у круг 

уваходзілі молода са свекрухою, а затым свекруха повінна була пасадзіць 

молоду на табурэтку, зняць з яе голову вянок і завязаць хусточку. Калі ўжо 

молодой завязалі хусточку, яе подводзілі да молодого і жартавалі: «Забралі 

мы ў цябе маладзіцу маладу, а прывялі табе бабу стару». 

На куры 

«Ужо наступны дзень гуляння называлі «на куры». Зранку людзі збіраліса, 

перадзявалі бацька і мацер молодое і молодого ў «маладых». І пачыналі па-

жартоўнаму гуляць вяселле.  

Затым ішлі по хатам до госцей, якія былі на вяселлі, яны павінны былі іх 

пачаставаць і дазволіць злавіць у сябе з двара куру. Затым увечары з гэтых 

курэй варылі смачную юшку. І гулялі ўжэ да знемажэння. 

Затым праз тыдзень бацькі молодой ішлі ў госці да сваѐй дачкі, 

паглядзець, як яна там жыве. Прыходзілі, гаварылі пра розныя рэчы, можа, 

якія турботы ўзніклі, затым сядалі і снедалі. Даставалі елачку, якя да гэтага 

часу знаходзіласа за вобразам у хаце, і разбіралі яе на шчасце». 

Я спадзяюся, што запісаныя мною звесткі пра вяселле ў адной вѐсцы 

даюць яскравае ўяўленне пра асноўныя асаблівасці беларускага 

традыцыйнага вяселля. На асобныя элементы вясельнай абраднасці можна 

глядзець з усмешкай, бо яны -- пройдзены этап у жыцці народа, толькі 

сведчанне яго колішніх уяўленняў. Але ў цэлым вясельная абраднасць і па 

сѐнняшні дзень прымушае захапляцца яе паэтычнасцю. У традыцыйным 

вяселлі вельмі многа здаровага, рацыянальнага, сугучнага нашаму часу. Усѐ 

гэта лепшае трэба ўмець разгледзець, вылучыць, каб развіваць далей, 

напаўняючы яго новым зместам. 

Словы глыбокай падзякі хочацца выказаць усім жыхарам вѐскі Сіманічы. І 

асобна Валянціне Мікалаеўне Куціс (1937г. н.), Ніне Мікалаеўне Федаровіч 

(1938 г. н.) і Валянціне Дзмітрыеўне Астаповіч (1942 г. н.), якія і падзяліліся 

са мной гэтымі найкаштоўнейшымі звесткамі. 



Лічу, што запісаныя мною звесткі па вясельнай абраднасці в.Сіманічы 

Лельчыцкага раѐна дапоўняць апублікаваныя ўжо матэрыялы па вяселлі  ў 

межах майго раѐна і на Гомельшчыне ў цэлым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


