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АЎТАРСКІ КАЛЕКТЫЎ

ДЗЕ МІ ДЗЕН КА Алег Мі хай ла віч — док тар 
тэх  ніч ных на вук, пра фе сар, пра рэк тар па на ву-
ко вай ра бо це УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

НО ВАК Ва лян ці на Ста ніс ла ваў на — док тар 
фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, за гад чык ка фед-
ры бе ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА 
«Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран -
цыс ка Ска ры ны»;

ІЗО ТА ВА Во ль га Ві та ль еўна — кан ды дат фі-
ла ла гіч ных на вук, стар шы вы клад чык ка фед ры 
тэ орыі і пра кты кі англій скай мо вы УА «Мін скі 
дзяр жаў ны лін гвіс тыч ны ўні вер сі тэт»;

ВЯР ГЕ ЕНКА Свят ла на Ана то ль еўна — кан-
ды дат фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт ка фед ры бе-
ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА «Го ме-
льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 
Ска ры ны»;

НЕ НА ДА ВЕЦ Аляк сей Мі хай ла віч — док тар фі-
ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, за гад чык ка фед ры 
гра мад скіх дыс цып лін Баб руй ска га фі лі яла УА 
«Бе ла рус кі дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт»;

ПА ЎЛА ВЕЦ Дзміт рый Дзміт ры евіч — кан ды-
дат фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры 
бе ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА «Го-
ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 
Ска ры ны»;

КАС ТРЫ ЦА Але на Аляк сан драў на — кан ды-
дат фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры 
бе ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА «Го-
ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 
Ска ры ны»;

ПАН КО ВА На тал ля Мі хай лаў на — асіс тэнт 
ка фед ры бе ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты-
кі УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
Фран цыс ка Ска ры ны»;

АЛФЁ РА ВА Але на Ге на дзь еўна — кан ды дат 
фі ла ла гіч ных на вук, за гад чык сек та ра ду хоў ных 
тра ды цый у на род най архі тэк ту ры ад дзе ла архі-
тэк ту ры ДНУ «Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай 
ку ль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі»;

МІ ХАЙ ЛЕЦ Мі ха іл Ана то ль евіч — кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры этна ло гіі, 
му зе яло гіі і гіс то рыі мас тац тваў Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та;

ВАР ФА ЛА МЕ ЕВА Та ма ра Ба ры саў на — кан-
ды дат мас тац тваз наў ства, стар шы на ву ко вы 
су пра цоў нік ад дзе ла му зыч на га мас тац тва і 
этна му зы ка ло гіі ДНУ «Цэнтр да сле да ван няў 
бе ла рус кай ку ль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН 
Бе ла ру сі»;

БО ГА НЕ ВА Але на Мі хай лаў на — на ву ко вы 
су пра цоў нік сек та ра этна лін гвіс ты кі і фа льк ло-
ру ДНУ «Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай ку ль-
ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі»;

БА СЬ КО Во ль га Іва наў на — спе цы яліст ад-
дзе ла тра ды цый най ку ль ту ры і ама тар скай твор-
час ці ДУА «Інсты тут ку ль ту ры Бе ла ру сі»;

БУД НІК Але на Мі хай лаў на — ме та дыст ра-
ённа га арга ні за цый на-ме та дыч на га цэн тра ад-
дзе ла ку ль ту ры Пет ры каў ска га ра ённа га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та;

ГЛУ ШЭЦ Іры на Ва лер’еўна — за гад чык ад-
дзе ла на род най тра ды цый най ку ль ту ры ўста но-
вы «Го ме льс кі аб лас ны цэнтр на род най твор-
час ці»;

КА ВА ЛЁ ВА Ры ма Ма дэс таў на — кан ды дат 
фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры тэ-
орыі лі та ра ту ры Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та;

ШЫН КА РЭН КА Во ль га Кар паў на — док тар 
фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры бе-
ла рус кай лі та ра ту ры УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

БОБ РЫК Ула дзі мір Андрэ евіч — кан ды дат фі-
ла ла гіч ных на вук, да цэнт, дэ кан фі ла ла гіч на га 
фа ку ль тэ та УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі-
тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

ПА ЛУ ЯН Але на Мі ка ла еўна — кан ды дат фі ла-
ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры бе ла-
рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА «Го ме-
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льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 
Ска ры ны»;

СТАН КЕ ВІЧ Аляк сан дра Аляк сан драў на — 
док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, пра фе сар 
ка фед ры бе ла рус кай мо вы УА «Го ме льс кі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

РО ГА ЛЕЎ Аляк сандр Фё да ра віч — док тар фі-
ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, пра фе сар ка фед ры 
рус ка га, агу ль на га і сла вян ска га мо ваз наў ства 
УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран-
цыс ка Ска ры ны»;

ВО ІНА ВА Але на Мі ка ла еўна — кан ды дат фі-
ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт ка фед ры бе ла-
рус кай мо вы УА «Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

БА ГА МО ЛЬ НІ КА ВА На тал ля Аляк се еўна — 
кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, да цэнт 
ка фед ры бе ла рус кай мо вы УА «Го ме льс кі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны»;

ПА ЎЛА ВА Алё на Пят роў на — аспі ран тка 
ДНУ «Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай ку ль ту-
ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі»;

ЦАЛ КА Пётр Мі хай ла віч — за гад чык фі лі яла 
ДУК «Вет каў скі му зей ста ра абрад ніц тва і бе ла-
рус кіх тра ды цый імя Ф.Р. Шкля ра ва» ў г. Го мель;

КРУ ЧЭН КА Та ма ра Вік та раў на — жур на ліст 
га зе ты «Го ме льс кая пра ўда»;

ЗУ БЕЛЬ Ма рыя Іо сі фаў на — жур на ліст га зе-
ты «Го ме льс кая пра ўда».
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Пет ры каў шчы на… Ма ляў ні чыя кра яві ды, та-
ямні чыя ба ло ты, ча роў ныя дуб ро вы, по ўныя да-
ра мі ля сы, ня спын ная Пры пяць… На гэ тай уні ка-
ль най і не паў тор най зям лі жы вуць шчы рыя, пра-
ца ві тыя, муж ныя, улю бё ныя ў сваю ма лую ра дзі-
му лю дзі. Кож ны з іх — гэ та скарб, у якім за ха ва на 
тое, што дае сі лу і жыц цяс той касць на ша му 
краю, што да па ма гае су пра цьс та яць усім пе ра-
шко дам і з упэў не нас цю гля дзець у бу ду чы ню.

Не вы пад ко ва на тэ ры то рыі На цы яна ль на га 
па рку «Пры пяц кі» пра во дзіц ца фес ты валь этна-
ку ль тур ных тра ды цый «По кліч Па лес ся» («Зов 
Пол есья»), які з’яўля ецца свя там на род ных та лен-
таў. Пад крэс лім, што не пас рэд ным ку ра та рам гэ-
та га ме рап ры емства з’яўля ецца Прэ зі дэнт Рэ-
спуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка.

«По кліч Па лес ся» — не звы чай ны фес ты валь. 
Ён дае нам, па ле шу кам, шмат маг чы мас цей. Ка лі 
арга ні зоў ва ла ся свя та, бы лі роз ныя мер ка ван ні на 
яго конт — і ста ноў чыя, і ад моў ныя. Але па сля та-
го як гэ та ме рап ры емства скон чы ла ся, лю дзі не 
пе ра ста ва лі да пыт вац ца, ка лі бу дзе на ступ ны 
«Зов Пол есья». Я ве ль мі ра ды, што этна ку ль тур-
ны фес ты валь стаў тра ды цый ным. Дзя ку ючы ме-
на ві та гэ та му свя ту, ад крыў ся вя лі кі пласт маг-

чы мас цей на шай ку ль ту ры. Яна ёсць, а мы дзе сь ці 
не за ўва жа ем, губ ля ем…

У су вя зі з гэ тым, на прык лад, быў за клю ча ны 
да га вор з уста но вай ад ука цыі «Го ме льс кі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны» на 
вы ка нан не на ву ко ва га пра екта з мэ тай пад рых-
тоў кі кні гі, пры све ча най ду хоў най ку ль ту ры на-
ша га ра ёна. Сту дэн ты і вы клад чы кі ўні вер сі тэ-
та пад рых та ва лі збор нік мясц ова га пет ры каў-
ска га фа льк ло ру, змест яко га скла лі звес ткі пра 
аб ра ды, звы чаі, пес ні, ле ген ды, пад анні, ма лыя 
фа льк лор ныя жан ры, этна лін гвіс тыч ныя ма тэ-
ры ялы. Лі чу, што па куль ёсць час і маг чы масць, 
на род ную спад чы ну трэ ба аб авяз ко ва за хоў ваць!

У ва шых ру ках уні ка ль нае вы дан не — апо вед 
пра сап раў днае жыц цё, за пі са ны з вус наў са міх 
жы ха роў Пет ры каў ска га краю. У гэ тай кні зе саб-
ра на ўсё тое, што за ўжды да па ма га ла знай сці 
пра ві ль ны шлях у жыц ці — на род ная муд расць.

Упэў не ны, што вы дан не бу дзе ці ка вым не то-
ль кі жы ха рам Пет ры каў шчы ны, але і ўсім на-
шым гас цям, і лю дзям, не абы яка вым да за ха ван-
ня на род ных тра ды цый.

А за раз за пра шаю вас здзей сніць пад арож жа ў 
та ямні чы свет на род най ду хоў най ку ль ту ры.

Аляксандр НАЎНЫКА, 
стар шы ня Пет ры каў ска га ра ённа га вы ка наў ча га ка мі тэ та
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«На Бе ла ру сі Бог жы ве» — так ка жа мой 
про сты на род...» Ме на ві та гэ тыя сло вы Ула-
дзі мі ра Ка рат ке ві ча пры гад ва юцца, ка лі пры-
язджа еш на Пет ры каў шчы ну, з яе та ямні чы мі 
ля са мі і ча роў ны мі люс тэр ка мі ва да ёмаў, уні-
ка ль ным рас лін ным і жы вё ль ным све там, шчы-
ры мі і гас цін ны мі лю дзь мі. Гэ та па лес кая ста-
рон ка — гэт кі рай зям ны, дзі вос ны і за гад ка-
вы, та ямні чы і па-свой му не паў тор ны.

Пет ры каў шчы на, ад нак, зна ка мі та не то ль кі 
сва імі пры го жы мі кра яві да мі. Шчы рую ці ка васць 
і пі ль ную ўва гу вы клі ка юць мясц овыя аб ра ды і 
звы чаі, ле ген ды і пад анні, пры каз кі і пры маў кі, 
пес ні і пры пеў кі — усё тое, что мы на зы ва ем ду-
хоў най спад чы най на ро да, яго ду шой. Бе ла рус-
кае Па лес се, з’яўля ючы ся ад ным з са мых ці ка вых 
у этна ку ль тур ных ад но сі нах кут коў сла вян ска-
га све ту, най бо льш по ўна за ха ва ла ў раз на стай-
ных пра явах арха ічныя эле мен ты тра ды цый най 
на род най ду хоў най і ма тэ ры яль най ку ль ту ры. 
Не вы пад ко ва ме на ві та на тэ ры то рыі Пет ры-
каў шчы ны пра во дзіц ца цу доў ны фес ты валь 
этна ку ль тур ных тра ды цый «По кліч Пол есся».

Ба га тыя ду хоў ныя тра ды цыі па ле шу коў, 
ство ра ныя на пра ця гу ста год дзяў, уваб ра лі ў 

ся бе муд расць і во пыт на шых про дкаў. Як на-
ша ге не тыч ная па мяць, вы то кі на цы яна ль най 
са ма быт нас ці і не паў тор нас ці, яны, тра пят-
лі ва за ха ва ныя па пя рэд ні мі па ка лен ня мі і 
ашчад на пе рад адзе ныя нам, па тра бу юць да 
ся бе вы ключ на бе раж лі вых ад но сін. Збе ра-
гаць і раз ві ваць раз на стай ныя фор мы і тра-
ды цыі на род най ку ль ту ры — аб авя зак кож на-
га ча ла ве ка. Пы тан ні за ха ван ня, вы ву чэн ня і 
па пу ля ры за цыі ду хоў най і ма тэ ры яль най 
спад чы ны бе ла ру саў ста лі прад ме там дзяр-
жаў най ува гі.

За ста ло ся сён ня не так мно га тых лю дзей, 
ды і то пе ра важ на ста ла га ўзрос ту, якія па мя-
та юць свае ко ліш нія аб ра ды, звы чаі, пес ні, пры-
каз кі, пры маў кі, каз кі, ле ген ды, пад анні. Ме на ві-
та ўспа мі ны са міх но сь бі таў аўтэн тыч ных 
тра ды цый, за пі са ныя ў па ля вых экс пе ды цы ях, і 
змо гуць да па маг чы за ха ваць для на шчад каў ду-
хоў ную ку ль ту ру ў вы гля дзе дру ка ва ных вы дан-
няў, пры све ча ных мясц овай фа льк лор на-этнаг-
ра фіч най спад чы не.

Хо чац ца па жа даць усім жы ха рам Пет ры каў-
ска га ра ёна моц на га зда роў я, по спе хаў, шчас ця. 
Доў гіх га доў жыц ця вам, па ле шу кі!

Алег ДЗЕ МІ ДЗЕН КА,
пра рэк тар па на ву ко вай ра бо це ўста но вы ад ука цыі 
«Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка Ска ры ны», док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар
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Ва лян ці на НО ВАК

МЯСЦ ОВАЯ СПЕ ЦЫ ФІ КА КА ЛЯН ДАР НА-АБ РА ДА ВА ГА 
ФА ЛЬК ЛО РУ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ

З
 вер нем ся да ха рак та рыс ты кі асоб ных ла ка ль -
 ных тра ды цый ка лян дар на-аб ра да ва га фа льк-  
 ло ру Пет ры каў ска га ра ёна, яго ка ляд на-

на ва год ня га ком плек су, які, свед чаць фак тыч-
ныя ма тэ ры ялы, за хоў вае агу ль на-этніч ную 
асно ву і ўклю чае на ступ ныя кам па нен ты: аб-
ход ныя шэс ці ка ля доў шчы каў, аб рад ва джэн-
ня ка зы (ка ня, жо ра ва і інш.), свят ка ван не 
«трох куц цяў», пры кме ты і па вер’і, звя за ныя з 
імі, ры ту ал за гу кан ня ма ро зу, ва раж ба, вы ка-
нан не ве лі ча ль ных ка ляд на-шчад роў ных пе-
сень і інш. За ся ро дзім ува гу на мясц овых асаб-
лі вас цях на зва ных кам па нен таў у роз ных вёс-
ках Пет ры каў шчы ны. На прык лад, аб рад ка ля-
да ван ня ў в. На ва сёл кі Пет ры каў ска га ра ёна 
ад бы ваў ся ве ча рам 13 сту дзе ня. Ха дзі лі з ка-
зой па ха тах, вы кон ва ючы ве лі ча ль на-він ша-
ва ль ныя пес ні, у ад ной з якіх («Ой, у по лі, по лі 
тры да ро гі») важ ным ма ты вам з’яўляў ся ма-
тыў вер нас ці ка ня свай му гас па да ру:

Ой, у по лі, по лі тры да ро гі,
Свя ты ве чар, тры да ро гі.
Па між тых да рог Іван ка з ка нём,
Свя ты ве чар, Іван ка з ка нём.
На ка ні ся дзіць і з ка нём га во рыць,
Свя ты ве чар, з ка нём га во рыць.
— Ой, ко ню, ко ню, я ця бе прад ам,
Свя ты ве чар, я ця бе прад ам.
Іван ка-пане, не прад ай мя не,
Свя ты ве чар, не прад ай мя не.
Не прад ай мя не, дзяр жы для ся бе,
Свя ты ве чар, дзяр жы для ся бе.
Ко ль кі мы бы лі ў ту рэц кай зям лі,
Свя ты ве чар, у ту рэц кай зям лі.

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці таў ны, 1928 г. н.

 Ка ля да ва ла звы чай на ў гэ тай мясц овас ці не-
ка ль кі гур тоў, пры ма лі ўдзел і да рос лыя, і дзе ці. 
Як пад крэс лі лі інфар ма та ры, у іх мясц овас ці 
«ка ля да ван не і шчад ра ван не — ад но і тое ж» (за-
пі са на ў в. На ва сёл кі Пет ры каў ска га р-на ад Се ра-
ды Еўда кіі Ці таў ны, 1928 г. н.). Аб ра ду ха джэн ня з 
зор кай не бы ло. Да след чык А. С. Фя  до сік, ха рак та-
ры зу ючы на род ную твор часць Пет ры каў ска га ра-
ёна, адзна чыў, што ў яго род най в. Ка шэ ві чы «на 

ба га тую куц цю хлоп цы і дзяў ча ты ха дзі лі шчад ра-
ваць, ва дзі лі «ка зу», «жу раў ля», «ка ня». Да во дзі ла-
ся на зі раць у па чат ку 30-х га доў ва джэн не «ка ня» 
ў вёс цы Ка шэ ві чы. Ро лю «ка ня» іграў Пу гач Ар-
сень. Кар кас «ка ня» аб цяг ва лі бе лым па лат ном; 
ве ль мі пад обнай да сап раў днай бы ла га ла ва, во чы 
ра бі лі ся з ма ніс таў, гры ва з кон скіх ва ла соў. Ка лі 
«конь» ска каў, раз ам з ім тан ца ва лі хлоп цы і 
дзяў ча ты пад ігру гар мо ні ка і спя ва лі» [1, с. 590].

У в. На ва сёл кі адзна ча лі тры куц ці. Гэ ты факт 
да во лі ўпэў не на па цвер дзі ла жы хар ка вёс кі 
Еўда кія Ці таў на Се ра да, 1928 г. н.: «Адзна ча лі ў 
на шай вёс цы тры куц ці: га лод ная, ба га тая, бед-
ная». За клі ка лі ма роз на пер шую куц цю: «Ве ча-
рам са дзяц ца за стол і гу ка юць Дзе да Ма ро за: 
„Ма роз, Ма роз, ха дзі куц ця ваць, на ле та не бы-
ваць, бо бу дзем жа лез ны мі пу га мі ад га няць»». 
Змест пры ве дзе най сла вес най фор му лы звя за-
ны з ідэ яй за сця ро гі бу ду ча га ўра джаю. Не вы-
пад ко ва пры гад ва ецца вы ка рыс тан не та ко га 
прад ме та, як «жа лез ная пу га», вы со кі се мі ятыч-
ны ста тус якой у тра ды цый най ку ль ту ры за бяс-
печ ваў ся пры род ны мі ўлас ці вас ця мі жа ле за: 
«Пры род ныя якас ці жа ле за — моц, цвяр ды ня, 
тры ва ласць, а так са ма су вязь з агнём пад час 
апра цоў кі аб умо ві лі вы ка рыс тан не вы ра баў з 
жа ле за ў якас ці ўні вер са ль ных аб ярэ гаў» [2, с. 
164]. Па ко ль кі ка се як вы ра бу з жа ле за над ава лі-
ся апат ра пе ічныя ўлас ці вас ці, мож на мер ка-
ваць, што і ў цэ лым ры ту ал за клі кан ня ма ро зу 
ажыц цяў ля лі з за сце ра га ль най мэ тай. Як адзна-
чы лі інфар ма та ры, тое се на, на якім ста яў гар-
шчок з куц цёй, ме ла ма гіч нае зна чэн не і за хоў-
ва лі яго да Крыш чэн ня: «На Крыш чэн не ра не нь-
ка ад да юць ка ро ве» (в. На ва сёл кі).

Аб рад ка ля да ван ня ў в. Боб ры кі ад бы ваў ся 13 
сту дзе ня, ка лі «збі ра лі ся не вя ліч кі мі куч ка мі 
лю дзі і ха дзі лі па ўсіх ха тах ка ля да ваць», аб авяз-
ко вы мі бы лі «прад стаў лен ні з ка зой».

У в. Баг ры ма ві чы ўдзе ль ні кі ка ляд на га шэс ця 
не то ль кі ка зу ва дзі лі, але і ха дзі лі са «звяз дой», 
пры чым то ль кі муж чы ны: «Яшчэ ў нас ха дзі лі звез-
да ры … Я то ль кі по мню, як ра бі лі з кар до на шас ціг-
ран ную звяз ду, унут ры ста ві лі іко ну, за па ль ва лі 
свеч ку. Пес ні пе лі, звя за ныя з на ра джэн нем Бо га, 
у чэсць Ісу са Хрыс та» (за пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 
ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н.).
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У г. п. Ка пат ке ві чы і ка зу ва дзі лі, і зор ку на сі-
лі: «Ка за ідзе пер шая і ня се крас ную зор ку на 
длін ным шас це» (за пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы ад 
Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н.). Рас паў-
сю джа най бы ла пес ня «Як па йшла Ка ля да…», 
цэн тра ль ным ма ты вам якой з’яўля ецца ўша на-
ван не антра па мар фіч на га пер са на жа Ка ля ды, 
што па йшла «ды па ву лі цы гу ляць, са бе адзёж ку 
зда бы ваць»:

Як па йшла Ка ля да ды к Га ну лі пад вак но,
Як па йшла Ка ля да ды к Га ну лі пад вак но,
А Га ну ля-ма ла дзі ца ёй хус цін ку да ла,
А Га ну ля-ма ла дзі ца ёй хус цін ку да ла…

У в. Ту рок у ка ляд най пра цэ сіі ўдзе ль ні ча лі 
то ль кі хлоп цы. Най бо льш ха рак тэр ны мі мас ка мі 
ра жа ных бы лі мас кі ваў ка і ка бы лы. Па вод ле за-
пі саў, зроб ле ных да след чы кам М. Ма кар цо вым 
у гэ тай мясц овас ці, «па сля да зво лу гас па да роў у 
ха ту за хо дзіў па ва дыр з ваў ком, а за тым ужо цы-
ган ехаў вер хам на ка был цы. Воўк кі даў ся пад 
но гі гас па да рам, ускок ваў на ла ву, на па лок ля 
пе чы, за дзі раў га ла ву і выў, па ло хаў на пе чы дзя-
цей. Па ва дыр жа па тра ба ваў шчод ры, пры гэ-
тым ка жу чы: «Гас па да ру, да вай шчод ры, бо гэ ты 
звя ру га ўсіх па есць» [3, с. 33]. У аб ра дзе ка ля да-
ван ня на Пет ры каў шчы не пры сут ні ча ла не то ль-
кі мас ка ка зы, але і мас кі жу раў ля, ка ня (в. Ка-
шэ ві чы), а так са ма ваў ка і ка бы лы (в. Ту рок). Па-
вод ле свед чан няў інфар ма та раў, з зор кай у іх 
мясц овас ці амаль не ха дзі лі.

Аб рад ка ля да ван ня ў в. Бе лін, як і ў іншых 
вёс ках Пет ры каў ска га ра ёна, ад бы ваў ся на дру-
гую куц цю: «Так са ма на ста ры Но вы год па він-
ны ха дзіць ка ля доў шчы кі» (за пі са на ў в. Бе лін ад 
Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.).

Ка лі ха рак та ры за ваць цыкл мясц овых ка ляд-
на-ве лі ча ль ных пе сень, то вар та за зна чыць спа-
чат ку іх вы раз ны ды фе рэн цы ра ва ны ха рак тар. 
«У бе ла ру саў і ўкра інцаў, як і ў іншых сла вян-
скіх на ро даў, рас паў сю джа ны ды фе рэн цы ра ва-
ны тып аб ра ду ка ля да ван ня. Знеш няй пры кме-
тай гэ та га ты пу аб ра ду слу жыць ка ля да ван не 
ка ля хат, на два ры пад акном ці ў са мой ха це, а 
так са ма ды фе рэн цы ра ва ныя ка ляд кі, якія вы-
кон ва юцца для кож на га асоб на га чле на сям’і з 
па жа дан нем яму аса біс та га по спе ху, да бра бы ту, 
да стат ку і шчас ця яго сям’і» [4, с. 101]. У в. На ва-
сёл кі ка ля доў шчы кі ме на ві та пад вок на мі ха ты 
па чы на юць шчад ра ваць, у в. Боб ры кі ка ля доў-
шчы кі так са ма збі ра юцца пад вок на мі ха ты і вы-
кон ва юць пес ню «Свя ты ве чар», ад ра са ва ную 
гас па да ру.

У в. Ча люш ча ві чы аб рад шчад ра ван ня на пя-
рэ дад ні Но ва га го да су пра ва джаў ся ва джэн нем 
ка ня: «Ка ля доў шчы кі пад ыхо дзі лі да ха ты і пра-
сі лі да зво лу па ка ля да ваць. Ка лі ім да зва ля лі, яны 
па чы на лі ска каць раз ам з ка нём, пес ні спя ваць, 
ве лі чаць гас па да ра:

Ой, доб ры ве чар, пане гас па да ру,
Свя ты ве чар!
Ці спіш, ці ля жыш, ці па ці ху ся дзіш?
Свя ты ве чар!
Устань з па сце лі, ад чы ні дзве ры,

Свя ты ве чар!
Ад чы ні дзве ры, за жы гай све чы,
Свя ты ве чар!»

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

 Па вод ле свед чан няў інфар ма та ра, кры жы, 
якія гас па дар ма ля ваў на трэ цюю куц цю на вок-
нах і дзвя рах ха ты, пры зна ча лі ся для та го, каб 
«не ўвай шоў чорт у двор, штоб сям’ю не рас сва-
рыў, штоб сям’я жы ла доб ра, а да ма вы ў хля вах 
ска ці ны не ча паў» (за пі са на ў в. Ка шэ ві чы ад Са-
ка вец Надзеі Іва наў ны, 1920 г. н.).

У в. Дру гая Сла бод ка, ка лі адзна ча лі пер шую 
куц цю ў мясц овай тра ды цыі, бы ло пры ня та ха-
дзіць адзін да ад на го ў гос ці: «У гэ ты ве чар адзін 
да ад на го ха дзі лі ў гос ці, вы пі ва лі, гу ля лі» (за пі са-
на ў в. Дру гая Сла бод ка ад Клеў жыц Надзеі Сця-
па наў ны, 1924 г. н.). Аб рад ка ля да ван ня ў гэ тай 
мясц овас ці быў звя за ны з дру гой куц цёй, ка ля-
доў шчы кі ва дзі лі ка зу і на сі лі «звяз ду». Інфар ма-
та ры адзна чы лі, што ў іх мясц овас ці на Ка ля ды 
бы ло пры ня та «есці сем кі і пля ваць на пол, што бы 
ўра джай быў доб ры» (за пі са на ў в. Ка шэ ві чы ад 
Са ка вец Надзеі Іва наў ны, 1920 г. н.).

У в. Бел ка ва дзі лі на Ка ля ды і ка зу, і мя дзве-
дзя, пры чым да ва лі роз ныя тлу ма чэн ні вы ка-
рыс тан ня гэ тых ма сак: ка лі ка зу лі чы лі апе ку-
ном ура джаю, то з мя дзве дзем звяз ва лі ба гац це і 
зда роў е: «Ва дзі лі мя дзве дзя, каб бы лі ўсе ба га-
тыя, зда ро выя, моц ныя, як мя дзведзь». У ка ляд-
най сві це бы лі пе ра апра ну тыя ў «Ба бу, Дзе да, 
Смерць, Цы га нак», ува саб ля лі ду хаў па мер лых: 
«Воб ра зам зі мы ў ха ту за хо дзі лі ду хі, якія са чы лі 
за ўсім, што ад бы ва ла ся» (за пі са на ў в. Бел ка ад 
Ва лы нец Ве ры Па ўлаў ны, 1937 г. н.). У в. Ка цу ры 
ка ля доў шчы кі, якія па чы на лі шчад ра ваць з 13 
сту дзе ня, «пе ра адзя ва лі ся, адзя ва лі ка жу хі, іх 
вы ва рач ва лі, адзя ва лі мас кі, адзя ва лі каз ла».

Мас ле ніч ныя аб ра ды і пес ні ў сіс тэ ме зем ля-
роб ча га ка лен да ра за йма юць пра меж ка вае ста-
но віш ча, зна хо дзяц ца на мя жы па між зі мо вым і 
вес на вым цык ла мі. З Мас ле ні цай, па вод ле свед-
чан няў Ма рыі Сця па наў ны Плі кус, 1930 г. н., з в. 
Ка цу ры бы лі звя за ны та кія ры ту алы, як час та-
ван не баб кай-па ві ту хай уну каў гас цін ца мі, уша-
на ван не баб кі-па ві ту хі: «На ўта ры дзень баб ку-
па ві ту ху са жа лі на са ні, за пра га лі ко ні, а ў ка го 
не бы ло ко ней, са мі ця га лі баб ку па ся лу і кры ча-
лі: «Еслі ты, ба ба, яшчэ не ўгос ціш, то мы ця бе 
скі нам у снег» (в. Ка цу ры). Баб ка-па ві ту ха зноў 
час та ва ла сва іх уну каў. Ка лі ва зі лі яе па ся лу, то 
вы кон ва лі пес ню:

Мас лі ная, шчас лі вая,
Пра цяг ні ся да Вя лі кад ня!
Мас лі ная, шчас лі вая, бе лая вут ка,
Ня сі сы ру, мас ла да ня хут ка.
А хто сы ру не дае,
Ня хай та му сгніе.

Аб рад гу кан ня вяс ны на Пет ры каў шчы не, як 
па ве да мі лі жы ха ры в. Ма ка ры чы, ад бы ваў ся «на 
мас ле ным тыд ні». Асноў ныя струк тур ныя эле мен-
ты гэ та га аб ра ду на ступ ныя: вы бар на ро лю «Вяс-
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ны» пры го жай ма ла дой дзяў чы ны, за па ль ван не 
вог ніш ча, спа ль ван не чу ча ла зі мы, ва джэн не ка ра-
го да, вы ка нан не пе сень-вяс ня нак, пад рых тоў ка 
ка ра вая для гу кан ня вяс ны, што свед чы ла аб 
аграр най ма гіі. Сю жэ ты вяс ня нак, за пі са ных на 
Пет ры каў шчы не, звя за ны най перш з ма ты ва мі 
«да роў вяс ны», за мы кан нем зі мы і ад мы кан нем 
вяс ны, ня дбай най пра цы ма ла дзі цы і інш.

У струк ту ры аб ра ду гу кан ня вяс ны ў в. Сла-
вінск важ нае мес ца за йма лі та кія эле мен ты, як 
пад рых тоў ка ка ра вая, яго упры гож ван не. «Уся-
ка лі ёлку, каб за са дзіць гэ ту ёлку ў ка ра вай, 
пры бі ра лі ёлку квет ка мі» (за пі са на ў в. Сла вінск 
ад Пін чук Ма рыі Анто наў ны, 1932 г. н.), шэс це 
хлоп цаў і дзяў чат з ёлкай па ву лі цы за ся ло, ва-
джэн не ка ра го да ва кол ёлкі. «Ста ві лі ёлку на 
гор цы і ва дзі лі ка ра год кру гом ёлкі, ска ка лі і спя-
ва лі пес ню ў ка ра го дзе:

Ой, на го ры за йка сце лец ца, сце лец ца,
А на мя не хлоп цы дзі вяц ца, дзі вяц ца.
Хо чуць хлоп цы за йка зло ві ці,
Дай у гор шчы ку зва ры ці.
А наш за йка об мо ро чыў ся,
За тые во ро цеч ка пе рэ ко ціў ся»

За пі са на ў в. Сла вінск 

ад Пін чук Ма рыі Анто наў ны, 1932 г. н.

 Факт пры сут нас ці хле ба ў пры ве дзе ным аб-
ра дзе гу кан ня вяс ны свед чыць аб яго аграр на-
ма гіч най скі ра ва нас ці. «З ім (хле бам) сус тра ка лі 
вяс ну, яго ад да ва лі як час та ван не-ахвя ру зям лі, 
спа дзе ючы ся, што гэ тым мож на за бяс пе чыць 
ура джай; пя чэн не ж у вы гля дзе пту шак бы ло ад-
ной з форм — бо льш по зняй — гэ та га аб ра да ва-
га хле ба» [5, с. 75-76].

Вяс ну гу ка лі ў в. Ка шэ ві чы на Да бра веш чан-
не (Бла га веш чан не), як пра ві ла, удзе ль ні ча лі ў 
аб ра дзе то ль кі дзяў ча ты, якія «ідуць к са бе на 
пры збы і пя юць:

А ў нас сён ня Бла га веш чан не! Гу!
Руд нец кія дзе вач кі, пе ра йдзі це к нам! Гу!
А ў нас хлоп чы кі — дзя шо вы та вар! Гу!
Па дзе вяць на шэ ляг — дзе ся ты пад да чы! Гу!
Руд нец кія хлоп чы кі, пе ра йдзі це к нам! Гу!
А ў нас дзе вач кі — да ра гі та вар! Гу!
Па сто руб лёў ка са, па ты ся чы кра са! Гу!»

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы 

ад Мас та вой Па лі ны Іва наў ны, 1920 г. н.

 Як і ў іншых мясц овас цях Пет ры каў шчы ны, 
рас па ль ва лі вог ніш ча, ска ка лі це раз яго, ва дзі лі 
ка ра го ды, а так са ма «ра бі лі вы явы пту шак, якія 
пры ля та юць ра ней. З імі яны гу ля юць у са дах, 
кла дуць са бе на га ло вы, кі да лі ў рэ чку або ха ва лі 
ў са ло му і спя ва лі пес ні, каб яны пры ля це лі» (за-
пі са на ў в. Ка шэ ві чы ад Мас та вой Па лі ны Іва-
наў ны, 1920 г. н.).

Ве лі код ны аб ра да вы ком плекс на тэ ры то рыі 
Пет ры каў ска га ра ёна прад стаў ле ны та кі мі мо-
ман та мі, як пад рых тоў ка свя точ най ежы і яе 
асвя чэн не ў цар кве («у асноў ным у цар кву на сі-
ла ся па сха — бул ка, на якой звер ху аб авяз ко ва 
па ві нен быць крыж з цес та, па фар ба ва ныя яйкі, 

а так са ма што-не будзь з мя са» (в. Бе лін)), рас па-
ль ван не вог ніш ча, якое, па вод ле на род ных уяў-
лен няў, «сва ім свят лом вы клі кае хут чэй шы над-
ыход вяс ны» (в. Бе лін), гу ль ня ў біт кі («пе ра мож-
цам лі чыў ся той, у ка го бо льш моц нае яйка» (в. 
Бе лін), на вед ван не ро дзі чаў (з «па схай» і фар ба-
ва ны мі яйка мі), ка чан не ве лі код ных яек з гор кі і 
шлюб ныя ва рож бы («ка па лі ся ў зям лі пяць яма-
чак ад на за ад ной. Праз іх гу ля ючыя ка ці лі свае 
фар ба ва ныя яйкі: ка лі чыё-не будзь па па да ла ў 
дру гую ямку, гэ та азна ча ла, што ён ажэ ніц ца 
праз два га ды, ка лі яйка пе ра ля та ла праз усе 
ямкі, то гэ та азна ча ла, што ён ажэ ніц ца ў гэ тым 
го дзе» (г. п. Ка пат ке ві чы). Аб авяз ко вым быў уд-
зел у цар коў най служ бе. Вар та адзна чыць, што ў 
на ро дзе вя лі кае зна чэн не над ава ла ся са мой пад-
рых тоў цы да Вя лі кад ня.

З мэ тай за сця ро гі «ад скур ных хва роб» трэ ба 
бы ло «да за хо ду со нца ўсім вы мыц ца» (в. На ва-
сёл кі). З’ява ва ла чоб ніц тва не ха рак тэр на для 
фа льк ло ру Го ме льш чы ны, ад нак, па вод ле ўспа-
мі наў Еўда кіі Ці ха наў ны Се ра ды, 1928 г. н., з в. 
На ва сёл кі, у іх мясц овас ці «пе рад Вя лік днём са-
бі раў ся хор ва ла чоб ні каў, які на Вя лік дзень ха-
дзіў з ад на го краю вёс кі да кан ца з пес ня мі». У 
іншым зна чэн ні жы ха ры в. Баг ры ма ві чы ўжы ва-
юць сло ва «ва ла чоб ні кі», што вы ні кае з мясц-
овай спе цы фі кі ры ту алу на вед ван ня «ва ла чоб ні-
ка мі» хрос ных: «Ха дзі лі то ль кі да род ных, ба бы і 
дзе да, цё ць кі, дзя дзь кі» (в. Баг ры ма ві чы). Аб-
авяз ко вым на Пет ры каў шчы не пад час ве лі код-
ных свят ка ван няў бы ло на вед ван не мо гі лак, дзе 
«па мі на лі па мёр шых, на сі лі яйкі, ку лі чы» (г. п. 
Ка пат ке ві чы), «на Вя лік дзень ха дзі лі на клад-
біш ча і ла жы лі на ма гіл кі све ча ныя яйца» (в. Ка-
цу ры). У в. Ма ка ры чы, як пра ві ла, «ма лыя дзет кі 
пры хо дзяць за ва ла чоб ным, …еслі я крыс ці ла 
дзі ця, зна чыць, мой крэс нік дол жэн пры ці ко 
мне з ва ла чоб ным».

З Вя лі кад нем звя за ны шмат лі кія мі фа ла гіч ныя 
ўяў лен ні. Лі чы лі, што за сце раг чы ся ад ве дзь маў 
мож на, ка лі «вы су шыць ска рын кі па схі, стаў чы іх 
і па клас ці ў га рэл ку» (в. Бе лін), з мэ тай па ве лі чэн-
ня ўрад лі вас ці ні вы і за сця ро гі яе ад гра ду «кос ткі 
з ве лі код на га ста ла за коп ва лі на по лі» (в. Бе лін). У 
в. На ва сёл кі так са ма ім над ава лі ма гіч нае зна чэн-
не, за коп ва лі іх у кан цы поля і вы ка рыс тоў ва лі «ад 
гра ду, уся кіх на пас цяў».

На шы про дкі вы кон ва лі роз ныя ма гіч ныя 
дзея нні ахоў на га ха рак та ру, каб за бяс пе чыць 
свой да бра быт, да ста так. Прад уцы ра ва ль на-ма-
гіч ны ха рак тар шмат лі кіх ры ту алаў на Юр’я 
рас кры вае ўлас ці вае для бе ла ру саў Го ме льс ка га 
Па лес ся арха ічнае ба гац це на род ных па вер’яў і 
ве ра ван няў, пры мхаў і за ба бо наў. Ці ка ва, што, 
акра мя вя до мых у кла січ най бе ла рус кай юраў-
скай тра ды цыі дзея нняў, ёсць шмат са ма быт ных 
ла ка ль ных вер сій, якія свед чаць аб ад мет ным 
твор чым ха рак та ры мыс лен ня бе ла ру саў-па ле-
шу коў, мі фа ла гіч нас ці іх све таў спры ман ня. У в. 
Сла вінск Пет ры каў ска га ра ёна на род ная тра ды-
цыя за ба ра ня ла вы кон ваць на Юр’е якую-не-
будзь ра бо ту, на прык лад, «вы пя каць хлеб, пяк ці 
блі ны, каб не спяк ці росу». Каб за сце раг чы ка-
ро ву ад дра пеж ных звя роў, «пе рад вы ха дам на 
па шу на пер шы дзень у хля ву ка ля дзвя рэй кла лі 
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ні ці з крос наў, каб ка ро ва пе ра сту пі ла гэ тыя ні-
ці. Гэ та ра бі лі для та го, каб не на паў звер у ле се 
на ка ро ву» (за пі са на ў в. Сла вінск ад Бе ла кур 
Надзеі Ры го раў ны, 1949 г. н.).

На Юр’е ў в. Ацір кі быў за фік са ва ны звы чай 
«ха дзіць гас ця ваць»: «Ко лісь ха дзі лі ў На ва сёл кі ў 
гос ці к род ным» (за пі са на ў в. Ацір кі ад Ша бал тас 
Ва сі ля Іва на ві ча, 1928 г. н.). Ка лі ў гэ тай вёс цы вы-
га ня лі ка роў у поле, то чы та лі ма літ вы, «а тую па-
лку, што вы га ня лі, трэ ба не сці да до му, штоб ка ро-
ва зра зу да до му не бе га ла, па сці ла ся і воз враш ча-
ла ся то жэ да до му» (за пі са на ў в. Ацір кі ад Ша бал-
тас Ва сі ля Іва на ві ча, 1928 г. н.). Так са ма ў 
мясц овай тра ды цыі ў гэ ты дзень «гал лё за ты ка-
юць у сця ну, у ха це, над дзвя ры ма, у хля ве. Эта ў 
асноў ным све ча ная вер ба, якую све цяць на Вер-
бную ня дзе лю і да юць лю дзям, хто сам не мог 
сха дзіць у цэр кву па свя ціць». Па вод ле ўспа мі наў 
вяс коў цаў, «на Юрэй ве дзь ма ры ло жаць по клад 
пад па рог, каб зра біць урэд ха зяй ні ку».

На пя рэ дад ні юраў ска га свя та ў в. Ка шэ ві чы 
дзяў ча ты збі ра лі ся ў по лі і вы бі ра лі са мую пры-
го жую дзяў чы ну. Хоць і не на зы ва юць інфар ма-
та ры імя гэ тай ба гі ні, у го нар якой ла дзі лі свят-
ка ван не і ва дзі лі ка ра го ды, ад нак з тэк сту этнаг-
ра фіч ных апо ве даў вы ні кае, што гэ та не хто 
іншая, як Ля ля — ба гі ня, у го нар якой свят ка ва лі 
за клі кан не вяс ны: «Пе рад свя тым Яго ры ем усе 
дзяў ча ты вы хо дзі лі ў поле. Там яны вы бі ра юць 
са мую пры го жую дзяў чы ну, упры гож ва лі яе і 
ва дзі лі ка ля яе ка ра го ды. По тым гэ тую дзяў чы ну 
са джа лі на ла ву, з ад нае бо ку ста ві лі ма ла ко, 
смя та ну, з дру го га — хлеб. А ўсе астат нія ва дзі лі 
ка ра год і пра сі лі, каб у іх бы ло ўсё» (за пі са на ў в. 
Ка шэ ві чы ад Мас та вой Па лі ны Іва наў ны, 1920 г. 
н.). На зва ныя вы шэй ма ла ко, смя та на, хлеб — 
сво еа саб лі вае ахвя рап ры на шэн не для ба гі ні, 
каб яе ўла го дзіць і за ру чыц ца пад трым кай у гас-
па дар чых спра вах, каб па спры яць ура джай нас-
ці, бо ме на ві та з ёю і звя за ны хут чэй шы пры ход 
вяс ны. Пры ве дзе ны фраг мент аб ра ду, які звя за-
ны з уша на ван нем Ля лі, свед чыць аб за ха ван ні ў 
вус най тра ды цыі вяс коў цаў рэ шткаў языч ніц кіх 
уяў лен няў. Вы га ня ючы на Юр’е ка ро ву ў поле, 
гас па ды ня трой чы са свеч кай у ру ках аб ыхо-
дзіць ва кол яе і пра маў ляе за моў ныя сло вы.

У аб ра дзе пра во дзін ру сал кі на Пет ры каў-
шчы не пры ма лі ўдзел і дзяў ча ты, і хлоп цы, па-
між які мі ад бы ваў ся сво еа саб лі вы «гу ль нё вы» 
па яды нак: «Дзяў чы ны пе ра ку ль ва лі ся це раз га-
ла ву з вян ком, а хлоп цы ў гэ ты час ад бі ра лі вян кі» 
(за пі са на ў в. Бел ка ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 
1933 г. н.). Тыя дзяў ча ты, якія здо ле лі за ха ваць вя-
нок, вы ка рыс тоў ва лі яго для ва раж бы аб шлю бе: 
«Кі да лі на рэ чку і гля дзе лі, у якую сто ра ну па плы-
ве вя нок, ад туль і ча кай су джа на га, ка лі па то не 
— не жыць доў га дзяў чы не» [за пі са на ў в. Бел ка 
ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.]. Хлоп цы ў 
мясц овай ру са ль най тра ды цыі вы кон ва лі і та кія 
дзея нні: імкну лі ся «за цяг нуць ру сал ку ў ва ду» 
або аб ліць ва дой з вяд ра па да ро зе да до му.

Што да ты чыць мясц овай ха рак та рыс ты кі сё-
муш на-тра ецкай аб рад нас ці, то вар та адзна-
чыць, што асноў ныя яе эле мен ты — гэ та ўпры-
гож ван не асве ча най зе ля ні най ха ты («ла ма лі га-
лін кі з лі пы або з клё ну (час цей) і ўты ка лі ў кож-

най ха це (ком на це)» — в. Бе лін), а так са ма 
за ві ван не вян коў («ха дзі лі ў лес і звяз ва лі вер ха-
він кі ма ле нь кіх бя роз у вы гля дзе вян ка» — в. Бе-
лін) і аб рад кум лен ня. Як па тлу ма чы лі мясц овыя 
жы ха ры, гэ тыя аб ра да выя дзея нні бы лі звя за ны 
з уша на ван нем рас лін нас ці, з за клі кан нем доб-
рай ура джай нас ці. Па вод ле ўспа мі наў Ні ны Фё-
да раў ны Мас ла вай, 1920 г. н., па све ча ную зе ля-
ні ну вы ка рыс тоў ва лі з мэ тай за сця ро гі свой скай 
жы вё лы ад хва роб: «Так са ма га лін кі чап ля лі на 
кож ны хлеў (са рай), дзе ёсць жы вё ла, каб ні якая 
хва ро ба не пры ста ла». Апат ра пе ічную фун-
кцыю вы кон ва лі і па све ча ныя квет кі, якія звы-
чай на кла лі за іко ну.

Не для ўсіх мясц овас цей Го ме льш чы ны ха-
рак тэр на Ку пал ле. Ка лі жы ха ры Ельш чы ны пад-
час гу та рак з імі сцвяр джа лі, што Ку пал ле здаў-
на не свят ка ва лі на тэ ры то рыі ра ёна, то ў вёс ках 
Пет ры каў ска га ра ёна жы ха ры пад ра бяз на зна-
ёмі лі з тым, як ад бы ваў ся гэ ты аб рад, і пры гэ-
тым спя ва лі ку па льс кія пес ні. На прык лад, на 
пад ста ве этнаг ра фіч ных звес так, за фік са ва ных 
у в. Бе лін, мож на на ват рэ кан стру яваць струк ту-
ру ку па льс кай аб рад нас ці: збор ле ка вых траў і 
кве так ра ні цай і асвя чэн не іх у цар кве («Яшчэ з 
ра ні цы ха дзі лі са бі раць квет кі або ля чэб ныя тра-
вы, ха дзі лі ў цар кву і свя ці лі іх» (за пі са на ў в. Бе-
лін ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.); збі-
ран не ста рых рэ чаў для рас па ль ван ня вог ніш ча 
(«У агонь бра са лі ста рое адзен не і аб утак для та-
го, каб аб наў ля ла ся жыц цё» (за пі са на ў в. Бе лін 
ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.); ва-
джэн не ка ра го даў ва кол вог ніш ча і вы ка нан не 
пе сень («Па куль агонь быў вя лі кі, ва дзі лі ка ра го-
ды ва кол яго і спя ва лі пес ні. Час цей за ўсё та-
кую, як „Ку па лін ка» (за пі са на ў в. Бе лін ад Мас-
ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.); ку пан не ў ра-
цэ, ка лі ўжо «па чы на ла від нець» (за пі са на ў в. 
Бе лін ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.).

З фі ла со фі яй пра ця гу жыц ця мясц овыя жы-
ха ры звяз ва лі спа ль ван не ста рыз ны на ку па льс-
кім вог ніш чы: «Спа ль ва лі ста рыя рэ чы, каб „аб-
наў ля ла ся» жыц цё» (за пі са на ў в. Бе лін ад Мас-
ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.).

Аб тым, што ку па льс кая аб рад насць як сіс тэ ма 
то іць у са бе шмат па этыч ных мо ман таў, свед чаць і 
тлу ма чэн ні інфар ма та раў аб тым, ча му трэ ба бы ло 
аб авяз ко ва па ку пац ца ра ні цай, ка лі то ль кі па чы-
на ла ўзы хо дзіць со нца: «Ка за лі на шыя про дкі, што 
ка лі ўзы хо дзіць на не бе со нца, яно так са ма «ку па-
ецца» ў ва дзе, па гэ та му ча ла ве ку і трэ ба ку пац ца з 
пер шы мі пра мен ня мі» (в. Бе лін). Важ ным мо ман-
там у мясц овай сіс тэ ме ку па льс кай аб рад нас ці 
з’яўля лі ся за сця ро гі ад ве дзь маў. З гэ тай мэ тай 
«асаб лі ва збі ра лі чар та па лох і ста ві лі ў ха це ці пе-
рад ган кам, каб ве дзь ма кі не змаг лі за йсці» (в. Бе-
лін), «у гум не і ка нюш нях ве ша юць вян кі з асве ча-
ных зё лак, каб не да пус ціць ве дзьм» (г. п. Ка пат ке-
ві чы). Не асу джа лі ў гэ тую ноч і «ўся ля кія бяс чын-
ствы: зды ма лі з пя цель ва ро ты, пад пі ра лі ў ха тах 
бяр ве нам дзве ры і інш.» (г. п. Ка пат ке ві чы).

Пра ве дзе нае асэн са ван не па ля вых экс пе ды-
цый ных ма тэ ры ялаў, за пі са ных у вёс ках Пет ры-
каў ска га ра ёна, да зво лі ла вы зна чыць уз роў ні вы-
яўлен ня ла ка ль нас ці асоб ных фа льк лор на-этнаг-
ра фіч ных з’яў, што па цвяр джае акту аль насць тэ зі-
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са Б. М. Пу ці ла ва аб тым, што «фа льк лор ная 
тра ды цый ная ку ль ту ра ў сва ім кан крэт ным на паў-
нен ні за ўсё ды рэ гі яна ль ная і ла ка ль ная» [6, с. 146].
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ЗІ МО ВЫЯ АБ РА ДЫ, 
ЗВЫ ЧАІ, ПЕС НІ
ПІ ЛІ ПАЎ КА

 У пост не жа ні лі ся, бо гэ та вя лі кі грэх.
На «Ва дзе ніе» ў Пі лі паў ку ха дзі лі пад ха ты і 

спя ва лі, а гас па да ры да ва лі гро шы, каб тыя ку пі-
лі лён. Але лепш да ва лі лён ім, а яны да ўжны бы-
лі да дня (за ноч) спраць і сткаць па лат но. По тым 
па лат но ўнес ці ў цэр каў.

Пес ні пе лі цар коў ныя, пра Ісу са Хрыс та:

На ра дзіў ся сын Бо жы, дзі ва Ма рыя,
Да дзі ва Ма рыя да на ра дзі ла Бо жа га сы на.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н. 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

Пі лі паў скі пост па чы на ецца з 28 ліс та па да і 
цяг нец ца аж да са мых Ка ляд. Асноў ным за нят-
кам на гэ тае свя та ў жан чын бы ло ткац тва і 
прадзен не. Яны вы кон ва лі сваю пра цу пад лу чы-
ну, та му што лам па чак та ды яшчэ ў нас не бы ло.

Ка за лі ра ней: «Што ў вя лі кі Пі лі паў скі дзень 
спра дзеш, то і па тчэш.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 Это ўвесь де кабр, двац цаць се ма га на ябра, 
шэсць ня дзель прад уць, ку дзе лю кру цяць, да 
шос та га чыс ла янва ра ўсё Пi лi паў ка iдзець. Муж-
чы ны ма ло цяць жы та, з поля па пры во зяць, яшчэ 
ля жаць цю кi, жы та ма ло цяць, авес, грэч ку, усе, а 
ба бы прад уць. Са ма ра бо та ў ба бы, а ўжэ ў пост 
крос ны ста но вяць. У мя со ед то жэ это яшчэ дзень 

ма лы, хто прадзе, а пост — ужэ ту ды дзень вя лi кi, 
са мо то крос ны ткуць.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Глуш ко Ма рыі Ся мё наў ны, 1934 г. н. 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Бы ло ў нас та кое свя та Ва дзен не 4 дзе каб ра.
Гэ та свя та азна чае Увя дзен не Св. Дзе вы ў 

храм, ка лі бу ло 3 го да ёй. Ну як яго ў нас азна ча-
лі. За ад ну ноч не бо льш чым 13 жан чын збі ра лі 
па да мам лён. За гэ тую ж ноч тка лі па лат но і на-
сі лі яго ў цар кву.

Пе лі «свя тыя» пес ні. Ве даю, што на Ва дзен не 
са мы тоў сты лёд на ра цэ. Мой ба ць ка ка заў: «Ва-
дзен не зі му пры вя ло». Але ж час та бу ла пе ра ме-
на па го ды. На Ва дзен не зі ма ўво дзіц ца, але ж Ва-
дзен не ла ма ет льдзе нье.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н. 

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Ма ша ко вай А.

 На Пі лі паў ку вя за лі, пра лі ку дзе лі, ушы ва лі. 
Вя за лі ілі коф ты, чул кі. Спя ва лі пес ні, па ста выя 
пес ні (вы кон ва лі ся ў час по ста):

Па быс трай рэ ча нь ке чаў но чак плы ве,
А ў том чаў ноч ку ма лой чык ся дзіць,
У пра вай ру чан цы вя сел цэ дзяр жыць,
А ў ле вай ру чан цы шчу чы гра бя нец.
Рас ча шу я ру су ко су дый пуш чу на во ду;
— Ой, плы ві це, ру сы куд ры, да да май го ро ду,
На ка жы це ма ёй жа не, 
ня хай ту жыць па мне, а яна атвя чае:
— Ня хай па ёй ту жыць агонь да ва да,
А не я бу ду ту жыць, са ма ма ла да,
Кра саў ён ага нё чак з ма іх во ча няк,
Сёк ён лу чы на нь ку з май го лба.
— Ох, мі ла мая, ня праў да твая,
Кра саў я ага нё чак, ды і з кра мя ня,
А сек я лу чы на нь ку са сма ло ва га пня.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Дзміт ры ем (2008 г.)

КА ЛЯ ДЫ

 Раж джас тво Хрыс то ва (дзень, ка лі на ра дзіў-
ся Хрыс тос) — гэ та хрыс ці янскае свя та — 25 
дзе каб ря. Но вы год па чы наў ся на сё мы дзень па-
сля рож дзен ня Ісу са Хрыс та. До лю дзей ні бы 
спус ціў ся Бо жы ангел і ска заў: «Не пу гай це ся, я 
вам га ва ру вя лі кую ра дасць: сён ня ра дзіў ся 
Хрыс тос Гас под ні. І вот вам знак: вы най дзе це 
дзі ця ў пя лён ках.»

Свя то са мо па чы на ецца 24 дзе каб ра (6 янва ра) з 
усхо дам пер вой вя чэр няй звез ды, то быц цам га во-
рыць аб тым, што ра дзіў ся сын Бо жы. Та ды кан ча-
ецца Пі лі паў скі пост. Пе рад аб ра за мі за па ль ва юць 
свеч кі, мо ляц ца Бо гу і вя чэ ра юць. На сле ду ючы 
дзень хо дзяць звез да ры. Ім да ва лі роз ныя па час тун-
кі: блі ны, са ло, кал ба су, кан фе ты.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы 

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л.,

Міт ра хо віч В. (2007 г.)
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 Ка зу ва дзі лі, га рел ку пі лі, гу ля лі в «Ца рей»: 
са бі ра ла ся гру па хлоп цаў, дзе ла лі цы га на, двух 
цы га нак і пра стыя хлоп цы.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Буд ні ка Аляк сан дра Іва на ві ча, 1922 г. н., 

сту дэн та мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

Бы ла куц ця про стая, ба га тая і куц ця га лод ная.
Куц ця ра бі ла ся так: ячмень у сту пе апар ва лі, 

таў клі (у гор шчы ке). А ка лі га то ва, па ста віш на 
стол і за дам ад ыхо дзіш да дзвя рэй. Ка лі па па дзеш 
у дзве ры — ве раб’і не ба чаць муць твае.

На куц цю за пра ша лі Ма ро за, каб ён пры й-
шоў за раз, а ўвес ну, ка лі па сеў ная, яго не бы ло.

На Ка ля ды пе ра апра на лі ся (вы вер на лі ка жу-
ха). Ка за — сім вал Ка ляд. Ка ля да ва лі па 7 ча ла-
век (ма гіч нае чыс ло).

Ка ляд ны мі пес ня мі вы хва ля лі ха зя іна, ха зяй-
ку до ма:

Ну ж ты, ко зе нь ка, ну ж ты, не бо га,
Дый рас ха дзі ся, раз ве ся лі ся,
Па ядом к да му, гас па дар ска му.
Гас па дар ся дзіць, на ка зу гля дзіць.
Пры сту пае бліз ко, ска ла ней са ніз ко
I к гас па да ру, і к гас па ды не.
А на ша ка за за ба ле ла са,
За ні цы ло зы за ха ва ла са.

Як лег ла спа ці, про сіць што да ці:
Ці кал ба сі цы, ці це ле ві цы,
Ці ку сок са ла, каб ка за ўста ла.

Пан ка зы не б’е, ён яе лае.
Пан ка зе дае боч ку га рош ку,
Дру гую аўса, на верх кал ба са.

Го-го-го, ка за, 
Го-го-го, шэ ра.
Дзе ро гі дзе ла? 
На соль пра ела,
Соль да ра гая, у ёй за ла тая.

А ў том сель цы ўсе лю дзі стра ль цы,
Шы ха ва лі ся, рых та ва лі ся,
Ко зе нь ку ўбі ці, тры шкур кі дзер ці.

Бы ло і та кое, што на Ка ля ды ха дзі лі са «звяз-
дою». Ікон ка ман ці ра ва ла ся ўнут ры звяз ды і з 
сцёк ла мі (ікон кі і свеч ка га рэ ла). Ад ха ты да ха-
ты яе не за па ль ва лі. Яе за па ль ва лі пе рад ува хо-
дам у двор, яна бы ла на мос ці ку. Гэ та звяз да сім-
ва лі ра ва ла тое, што Ісус на ра дзіў са. Са звяз дою 
ха дзі лі ўзрос лыя 3-4 ча ла ве кі да пана, бо пан за-
пла ціць доб ра. На пер шы дзень Ка ляд ста ра лі ся 
ўсё пры га та ваць, а еслі на пер шы не зро біш, то 
ўжо по тым бу дзе грэх тое ра біць. На гэ тыя 2 ня-
дзе ль кі ўсё да ўжно быць га то вым: дро вы па се ча-
ны і лу чын ка на пе чы. На Ка ля ды ста ві лі жы та 
(ра бі лі ку лёк) і ста на ві лі ў ку ток (пад воб ра зы), і 
ўсе Ка ля ды яна ста іць раз ам з куц цёю.

Ха дзі ла Па ва кру гом по пла ва.
Крый усе, наш мі лы Бо жа, на не бе сах.

Яна ха дзі ла, пер’е збі ра ла.
Клі ча наш мі лы Бо жа на не бе са.
Пер’е збі ра ла, у ру ка ве спі ха ла.
Крый усе, наш мі лы Бо жа, на не бе сах.
З ру каў ца бра ла, вя но чак ві ла.
Клі ча наш мі лы Бо жа на не бе са.
Звіў шы вя но чак, па йшла ў ста но чак.
Крый усе, наш мі лы Бо жа, на не бе сах.

Ста іць гор шчы чак по ўны з ва дою.
Не люб лю та го, хто з ба ра дою,
А люб лю та го, хто з за лё та мі,
Яго ко ні кі за ва ро та мі.
А ся дзіць мя дзведзь, як ха ро мі на,
А ў дзеў кі цыц ка, як сма ро дзі на.
Па ймай мо яе, атрэж мо яе,
Па весь мо яе на кру той га рэ.
Са ба кі брэ шуць, пры бя га ючы,
Са ро кі піш чаць, пры ля та ючы».
Доб ры ве чар, пус ці це нас ка ля да ваць!

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

 На гэ та свя та ўсе пе радзя ва лі ся ў на ра ды жы-
вёл: хто ў ка зу, хто ў мя дзве дзя. Лю дзі ха дзі лі па 
ха там, зы чы лі ха зя евам да бра, спя ва лі ка ляд ныя 
пес ні. На прык лад, дзеў кі спя ва лі ад ны пес ні, а 
хлоп цы — дру гія.

Дзеў кі:

У на ша га дзя дзі до ча ха ро ша,
Ва леч ка-пані, га ва ры з на мі ці хо нь ка.
За ла ты ве нь чык га лоў ку кло ніць,
Ва леч ка-пані, га ва ры з на мі ці хо нь ка.
З Но вым го дам!

Хлоп цы:

У чыс тым по лі на ку по лі,
Там ста яла ва ра ное ста да,
А ў том ста дзе ва ра ныя ко ні,
Мі ша ся дзе і па едзе
У чу жую зем лю па ка ра леў ну.
Жэ ні це ся, хва лі це ся,
З Но вым го дам, з пра зніч кам!

За пі са на ў в. Бры нёў 

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на), 

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Ка лі ко ля ду юць, пры хо дзі яць і ка жуць: «Доб-
ры ве чар, пане гос по да ру, по зволь пе се нь ку спя-
ва ці ці так ко ля ду да ці». А гас па дар, еслі не хо ча, 
ка жа: «Мне не мож но спя ва ці». То возь меш і ка-
жаш: «Мы та бе, дзя дзь ка, за ка ля ду: як умрэ 
твая ба ба, то дру гую возь меш». Так он ухо піць 
па лку і вы го няе.

Ой, у Кі ёве на пе ра во зі
Пе ре во зі ла ліч ноя жо на,
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Ліч ноя жо на, она мо ло да.
Све ты ве чор, све ты Ва сі лей.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н., 

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
А шчэ на ра ней наш Ва сі ль ко ўстаў,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
Наш Ва сі ль ко ўстаў, ко ней по сед лаў,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
Уста вай це, брат кі, по едам у поле,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
По едом у поле на пол ева нье,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
На пол ева нье, на по гу ля нье,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
А там у по лі стоў бом ідзе,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
Мо ло дой Ва сі ль ко 100 ко ней вя дзе,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
То бе ж, та точ ко, 100 ко ней на двор,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
То бе ж, ма моч ко, не вес ту на зо сов,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
На ву чай ее, як со ма зна еш,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.
Штоб тон ко пра ла, а тоў сто тка ла,
Све ты ве чор, све ты Ва сі лій.

Но вае на ро джан не
Бо жая сі ла.
По ро дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жо го Сы на.
Так ра дзіў ся да Сын Бо жы,
Сын Дзе вы Ма рыі.
Дай по ко за лі ся ўся кія дрэ ва,
Роз ныя квет кі.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Жу ка вец Во ль гі Якаў леў ны, 1936 г. н., 

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 Ну што на Ка ля ды ра бі лі? Пе рад свя том пры-
бі ра лі ха ту, пяк лі блі ны, бул кі, каб даць што ка-
ля дов шчы кам. Дзе ці бе га лі, спе ва лі под окном:

Ко ля дзі ны, Ко ля дзі ны!
А ў ба ць ко по ко ле но ко жу шок.
Вы несь, ба ба, пі ро жок!

По гу ка юць тро хі, вы не сём яко го са ла, хле бу, 
дай і по бе гуць.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 На ста ры Но вы год га да лі: вы хо дзі лі з ха ты, 
ішлі за хлеў. Зды ма лі са пог і кі да лі це раз хлеў. Ку-
ды па ка жа на сок са па га, ад туль і бу дзе су джа ны.

Вы хо дзі лі на скры жа ван ні да рог і ча ка лі, ка лі 
бу дзе ісці муж чы на. Ад на дзяў чы на ішла яму на-

сус трач і пы та ла яго імя. Якое бу дзе імя пра хо-
жа га, так бу дзе звац ца бу ду чы муж дзяў чы ны.

Дзяў чы ны ва ры лі куц цю і ста ві лі свае гар шкі 
на пад ло гу. Пус ка лі пеў ня, з чай го гар шка пе-
вень пер шы па клюе, тая дзяў чы на пер шая вы-
йдзе за муж.

Ішлі да за бо ра і аб хоп лі ва лі за бор ру ка мі. Ка-
лі дзяў чы на аб ха пі ла сто ль кі пла нак, каб бы ло па 
дзве, зна чыць, весь год бу дзеш у па ры або вы-
йдзеш за муж.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мац ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 З 6 на 7 пер вая ку цья. Ло жаць се но, а еслі 
не ту се на — са ло му на по ку цье, як на чнуць 
вя чэ раць ужэ, днём вы ні ма юць ку цью, а ўве-
ча ры ўжэ, са дзяц ца вя чэ раць і гу ка юць Ма ро-
за: «Ма роз, Ма роз, ха дзі ку цью есці. А ў Пят-
роў ку пры йдзеш, бу дуць ця бе жа лез ны мі пу га-
мі сек ці».

Як пра сі лі да зво лу па шчад ра ваць: «Пані гас-
па дар, па зво ль це пес ню па спя ва ці». Пані гас па-
дар от ве чае (это з 13 на 14 янва ра).

Як ад бы ваў ся аб рад Ва джэн ня ка зы. Пры ха-
дзі ла, на га мі ту па ла, ка жух вы ва рач ва лі на ся бе. 
На сі лі «звяз ду» яшчэ днём і спя ва лі: «Рож дзес-
тво твое, хрэс це Бо жа. Алі луя, алі луя…» Звяз да ў 
гэ ты час кру ціц ца.

Хто та кія за спя ва ль ні кі? Дык мо то тыя ка-
ляд ні кі. Кры ча лі: «Се ем, се ем, па ся ва ем, з Но-
вым го дам па здраў ля ем!»

А ў ка го есць сын, як яго зваць ці Ва ле ра, ці 
Сця пан, ці Ра ман, раз ра шае ха зяй ка, яны спя ва-
юць:

А ў по лі, у по лі бру со чак ля жыць,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
На тым бру соч ку цэр каў ка ста іць,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
А ў той цэр каў цы пры сто лы ста яць,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
Бо жая ма ці есці на сі ла,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
Есці на сі ла, Бо га пра сі ла,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
На ра дзі, Бо жэ, жы та-пша ні цы,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
Жы та-пша ні цы ўся кой па шні цы,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
За етэ сло во жы ві це з Бо гам,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
І сам з са бою, з дзет кам, з жа ною,
Све ты вя чор, све ты Ва сі лей.
З Но вым, з Но вым го дам па здраў ля ем!

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 Ка ля ды — это очэнь інця рэс ны пра знік. На-
чы на юцца яны з 6 і ця нуц ца да 18 янва ру. Мы 
жда лі Ка ляд з вя лі кай ра дас цю, бо буў жа пост 
пе рад імі, а по том мож но ўжэ бы ло ўсё есці. Ма-
ці ва ры ла квас, пек ла блін ца, ра бі ла ка шу. А мы 
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шчэ ж бы лі ма лыя, от, дык гу ля лі са бе і пес ні пе-
лі. Ось та кая:

А, Ка ля доч кі, бар джэй, бар джэй,
А нам Пі лі паў ка над ое ла,
Усім жы ва ты пад арва ла.
А штоб Ка ляд ня дзель дзе сёць,
А Пі лі паў кі адзін дзя нё чак,
І тое, каб адзі ны ве ча ро чок.

Ну, бу ло ж тры куц ці, то ўжэ ка шу ва ры лі і 
куц цёю на зы ва лі. А сё ма го ўжэ ха дзі лі ў шчад-
роў кі, ва дзі лі ка зу ды пры га вор ва лі так:

Доб ры ве чор та му,
Хто ў етым да му.
Ці спіш, ці ля жыш,
Уся віш ні з та бою,
Гас подзь з та бою,
Па га ва ры са мною.

О-го-го, ка за, ка за сі зая!
Дзе ко за нь ка хо дзіць, там жы то ро дзіць,
Дзе ка за не ўха джае, там жы та не ўра джае.
Дзе ка за ро гам, там жы то сто гам,
Дзе ка за на гою, там жы то ка пою.

А от шчэ як ха дзі лі, дак пе лі пес ні, пры га вор-
ва лі:

А ты бар джэй, не муч гас цей,
Твае да ры не вя лі кія:
Па чаў ша му — чар ку га рэл кі
І каў ба су на та рэл цы,
Пад хват ніч ку — чац вя рык аўса
І на верх каў ба са.
Ме ха но шу — ка пу гро шай,
А ігроч ку — са роч ку.

Ну, та ды ўжэ на шчад ру ем ды і ядзім до ма тое, 
што пры ня сем. От так.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 На Ко ля ды хо дзяць шчад ру юць, у асноў ным 
дзе ці. Бя руць ко жух, вы ва роч ва юць яго і адзя ва-
юць на ка го-ні будзь, ні бы як ка зу ці мя дзве дзя, і 
во дзяць. Сту ка юць у дзве ры, вок на, пес ні пя-
юць, тан цу юць.

Нада ка ля доў шчы кам усё ўрэ мя ад кры ваць і 
за пус каць у ха ту. Па слу хаў шы іх, нада ім даць 
гро шай, кан фет ілі га рэл кі. Еслі ім не ад крыць, 
то ўвесь год бу дзет у ця бе не счас лі вы і без гро-
шай.

За пі са на ў в. Лу чы цы 

ад Азем шы Га лі ны Мі хай лаў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.).

 Як пры йшла Ка ля да
Упя род Ра жас тва.
Ка ля да, Ка ля да!
Пры нес ла ж Ка ля да
Рэ ша та блі ноў.
Рэ ша та блі ноў,

Бе рас цень мё ду,
Дзет кі блі на мі
У мёд ма ка лі.
У мёд ма ка лі,
Ка ля ду ўспа мі на лі.

Па жа дан ні гас па да рам:

Жа да ем, каб у кле ці ка ра ба мі,
А ў пе чы пі ра га мі.
Каб зда ро ве нь кі бы лі,
Шчод ра год жы лі.

Каб бы лі по ўныя ку бы яец,
А ў ва шых хля вах шмат сві ней і авец.

З Ка ля да мі мы вас ві та ем,
Шчас ця, ра дас ці жа да ем!
А вы зда ро вы бы вай це
І праз год нас ча кай це!

Доб ры ве чор та му,
Хто ў етым до му,
Свя ты ве чор!
А ў етым до му
Сам пан-гас па дар,
Свя ты ве чор!
Сам пан-гас па дар
На ку це ся дзіць,
Свя ты ве чор!
На ку це ся дзіць,
Ка літ ку дзяр жыць,
Свя ты ве чор!
Ка літ ку дзяр жыць,
Гро шы кі лі чыць,
Свя ты ве чор!
Гро шы кі лі чыць,
Шчод ру шок да рыць,
Свя ты ве чор!
Да ры це, да ры це,
Да нас не га ні це,
Свя ты ве чор!
Да ка рот кія світ кі,
Да па мер злі лыт кі,
Свя ты ве чор!

Го-го-го, ка за, 
Го-го-го, се ра!
Дзе ро гі дзе ла, 
На соль про ела?
Соль до ро гая…
Го-го-го, ка за, 
Го-го-го, се ра! 
Дзе ко за хвас том, 
Там жы та сіл ком,
Дзе ка за ра гом, 
Там жы та ста гом.
Го-го-го, ка за, 
Го-го-го, се ра!
Дзе ро гі дзе ла, 
На соль про ела?

За пі са на ў в. Ту рок 

ад То маль Ма рыі Па ўлаў ны, 1931 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)
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 У нас Ка ля ды ад бы ва юцца тры нац ца та га сту-
дзе ня. На Ка ля ды ха дзі лі ў пу ню і пры но сі лі се-
на, каб пад клас ці пад аб рус. Якая бу дзе ся ні на, 
та кі і лён бу дзе. Ма лю юць мас лам кры жы на 
вок нах, дзвя рах і ва ро тах, каб ня чыс цік не ўвай-
шоў у двор і свар кі не ўнёс у ха ту. Бо ка лі аб’явіц-
ца, то аб яза це ль на што-не будзь сха вае. Ва ры лі 
куц цю пе рад за ха дам со нца і ста ві лі на по ку ці. 
Але каш та ваць у час га та ван ня і пе рад вя чэ рай 
яе за ба ра ня ецца. І ў ка ляд ны ве чар куц цю трэ ба 
есці па след няй.

Пры еха ла Ка ля да ў ва зоч ку
Да на сі не нь кім ка нёч ку.
Пры еха ла Ка ля да ўве ча ры,
Пры вез ла ду дак рэ ша та.
Па ста ві ла дуд кі на стаў пе,
А са ма се ла на ку це.
За йграй це, дуд кі, то не нь ка,
Ска чы це, дзяў чат кі, хо ра ша нь ка.
А вы, хлоп чы кі, па зі рай це,
Са бе дзе ва чак вы бі рай це.

Ка лі ка ля доў шчы кі сту ка юць у дзве ры, то га-
во раць:

Пане-гас па да ру, ці спіш ці ля жыш,
Ці спіш, ці ля жыш, ці нас чу еш?
Глянь у ва кон ца на ўсход со нца:
Што дзее цца-па во дзіц ца на ву лі цы.
Мас ці кад ку, за ві ў хат ку,
Не баў гас цей, за ві бар джэй.
Ідзем кру гом све та, аж ад пана Ле та.
Мы да Ле та ідзем, 
ка зу вя дзем і ра дасць ня сем.

Дзе ка за бы вае,
Там шчас це ві тае,А дзе не бы вае,
Там яно мі нае.

І про сяць за доб рыць ко за нь ку:

А на хвас то чак 
Са ла ку со чак,
Каб на ша ко за нь ка
Зда ро ва ўста ла,
Зда ро ва ўста ла.
Дай па ска ка ла,
Дай па пля са ла.

У кан цы ка ля доў шчы кі раз віт ва юцца з гас па-
да ра мі і жа да юць уся го леп ша га.

У ка ляд ны ве чар дзев кі бра лі міс ку з ку ць ёй 
ілі кал бас кай, вы но сі лі на двор і ста ві лі её в тым 
мес це, гдзе звы чай на сы па лі му сар, а са мі жа 
пад бе га лі да пло ту, і каг да да ста юць ру кою да 
шты ке цін, лі чы лі іх, пры га вор ва ючы: «Ма ла-
дзец, уда вец». Па след няя з шты ке цін і атвя ча ла, 
хто бу дзет му жом — ма ла дзец іль уда вец. Што-
бы ўзнаць імя сва его су жа на га, вы хо дзі лі на ву-
лі цу і спраш ва лі ў пра хо жа га імя. Так бу дуць 
зваць бу ду ча га му жа. А штоб ве даць, дзе жы ве 
ён, кі да лі за плот са пог. У які бок па ля ціць, там 
ён і жы ве.

Не ка то рыя дзев кі бра лі рас чос ку, па том кла-
лі яе пад пад ушку са сло ва мі: «Су жэ ны-ра жэ ны, 

пры йдзі і пры чэ шы мне во ло сы». Як хто пры-
сніц ца, той і бу дзе му жом.

За пі са на ў в. Ту рок 

ад То маль Ма рыі Па ўлаў ны, 1931 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., 

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Пек лі пі рог. Кла лі се на на по куць, стаў ля лі 
гар шок куц ці на се на. Па ста ві лі яйкі на стол, па-
шлі ў хлеў, уз ялі жы та з ка ла ча мі. Сад аб вя за лі 
жы там: кож нае дрэ ва, штоб за вяз ва лі ся гру шы, 
яблы кі. Аб сы па лі кру гам ха ту зяр ном.

Са дзі лі ся за стол і спя ва лі пес ню:

Ка ля да, Ка ля да, го дзі ста яла,
Ха дзі за стол, па мой лім ся Бо гу, 
Ка ля да, да па едам У да ро гу, 
бо нам жаТрэ ба ехаць раз бі рац ца,
З Но вым го дам устра чац ца.

Вян кі ра бі лі з се на. Пу жа лі лю дзей з ка жу ха-
мі. Бе га лі за лус та мі хле ба, кар тош ку ва ры лі, мя-
лі з му кой. Ра бі лі га луш кі.

За пі са на ў в. Ха лод ні кі Ка лін ка віц ка га р-на 

ад Быч коў скай Лю бо ві Апа на саў ны, 1933 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Шас то ві чы 

Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Быч коў скай С. (2007 г.)

 Ка ля ды па чы на юцца з 7 сту дзе ня і цяг нуц ца 
аж два тыд ні. Да Ка ля даў рых ту юцца ў асноў-
ным так: за бі ва юць ку ру або пеў ня і ста вяць у 
чы гу не з кар топ лей у печ, пя куць пі ра гі і роз нае 
сма коц це. Але Ка ля ды не аб ыхо дзяц ца без куц-
ці. Перш чым за ста лом па чы на юць час та вац ца, 
вы ні ма юць з пе чы ў чы гун ку ка шу і ста вяць яе 
на по ку ці (стол, які ста іць у кут ке, а по верх ві-
сіць іко на). Пер шая куц ця ва рыц ца 6 сту дзе ня і 
за вец ца по сна. Яна га ту ецца без жы роў, ма ла ка, 
але ту ды мож на да ба віць кро пе ль ку мё ду, каб 
яна бы ла смач ней. Перш за ўсё трэ ба з’есці ха ця 
бы ад ну лыж ку куц ці, а по тым час та вац ца і 
астат нім. Дру гую куц цю га ту юць 13 сту дзе ня на 
ста ры Но вы год, які свят ку юць у ноч з 13 на 14 
сту дзе ня. Гэ тая куц ця за вец ца «ба га тая», або 
«шчод рая» (яна па ры ла ся на ма ла ке). За стол са-
дзі лі ся та ды, ка лі на не бе з’яўля ецца пер шая 
зор ка. На ста ле па він на быць мя са, сыр, блі ны са 
све жы ною і ў ся рэ дзе не аб авяз ко ва «шчод рая» 
куц ця.

Ка лі ся да лі за стол, ад чы ня лі дзве ры, каб за-
йшоў ма роз па час та вац ца вя чэ рай, і ка за лі: «Ма-
роз, Ма роз! Ха дзі куц цю есці, каб не па ма ро зіў 
усё, што па сею».

Так са ма на ста ры Но вы год па він ны ха дзіць 
ка ля доў шчы кі. Яны аб ыхо дзі лі ўсю вёс ку.

А ча му я па він на ся дзець до ма? Са мую ста-
рэй шую да чку Ка ця ры ну пра сі ла да гля даць ма-
лод шых дзя цей, а я і мой гас па дар Ва сіль ха дзі лі 
ка ля да ваць. Бра лі з са бой бу бен і гар монь. Ста-
ры з вай ны ўмеў хо ра ша іграць, а я яму под ыгры-
ва ла на буб не. Ха дзі лі мы не ад ні — са мых вя сё-
лых бра лі: Анта ні ну, Вік та ра, Надзю. Анта ні на 
бы ла ка зой. По мню, як яна спу жа ла ма іх дзя цей. 
Пе ра адзе ла ся ў ка зу, па сту ка ла ў акно і ўлез ла 
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сва ім доў гім но сам, і па ча ла спя ваць: «Го-го-го, 
ка за, го-го-го, шэ рая».

Вось та кім гур том мы ха дзі лі па вёс цы — ве-
се ла бы ла, та му што ма ла дыя бы лі. Перш чым за-
йсці ў ха ту, сту ка лі ў дзе ве ры і ка за лі: «Пан-гас-
па дар, па зво ль це па ка ля да ваць, ці пець, ці не?» 
По тым спя ва лі пес ню пра ка зу і іншыя, за раз і 
ўсё ўспом ніць не ма гу. Час та ва лі нас га рэл кай, 
блі на мі, са лам, а га лоў нае, цу кер ка мі для на шых 
дзя цей, якія ся дзе лі са мі до ма. Да, ве се ла бы ло, 
але ўспа мі наю ця пер то ль кі я ад на: усе па мер лі, і 
мой гас па дар.

Трэц ця куц ця га та ва ла ся з 18 на 19 сту дзе ня. 
Яна так са ма, як і пер шая, з’яўля ецца по снай. У 
вёс цы Бе лін пры сто ль ным свя там з’яўля ецца 
Хрыш чэн не (19.01), а ў су сед ніх — сваі: Су дзі-
бар — Кас пе рыч нік (7.11), Мар двін — Но вы год 
(31.12-1.01), у Сня дзі не — Пра чыс та (21.09). А ка-
лі мы бы лі ма ла дыя, у ноч з 13 на 14 сту дзе ня ва-
ра жы лі на бу ду ча га му жа: вы хо дзі лі на га нак і 
кі да лі це раз пля чо аб утак, ку ды яго нос па ка жа — 
ад туль і жа ніх пры йдзе.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г.н 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

Свят ку юцца Ка ля ды з шос та га на сё мае сту-
дзе ня. Шос та га ўве ча ры га ту юць куц цю — по-
сную пер ло вую ка шу — у пе чы. З пер шы мі зо-
рач ка мі на кры ва юць стол аб ру са мі, у цэн тры 
ста вяць куц цю, а по тым іншыя пры сма кі.

Свят ку юцца Ка ля ды ўсе ноч ны мі гу лян ня мі: 
на вёс цы хо дзяць ка ля доў шчы кі, во дзяць «ка-
зу». У ка зу пе ра апра на юць лю бо га ча ла ве ка: 
апра на юць вы вер ную шу бу, шап ку ці каў пак з 
пры ма цо ва ны мі па пя ро вы мі ро га мі, раз ма лёў-
ва юць твар. З «ка зой» ідуць «дзед» і «ба ба», так-
са ма пе ра апра ну тыя і раз ма лё ва ныя. З імі ідзе 
«сві та» — про ста сяб ры, якія раз ам ка ля ду юць. 
«Ка за» ідзе пер шая і ня се крас ную зор ку на 
длін ным шас це. Пы та юцца да зво лу па ка ля да-
ваць, і то ль кі ка лі ім да зва ля юць, ува хо дзяць у 
ха ту. Па чы на юцца жар тоў ныя пры маў кі. Пы тае 
«ка за»: «Ці ба чыш ты мя не, гас па дар?» Той па-
він ны ад ка заць: «Не, не ба чу». Та ды «ка за» ка-
жа: «Каб ты з-за ба гац ця ні чо га не ба чыш». Аб-
одва ба кі пе ра жар тоў ва юцца, спя ва юцца пес ні, 
«ка за» то пад ае на зям лю, то тан цуе, то па мі рае 
— у за леж нас ці ад сло ваў пе сень і дзея нняў. Ка-
лі гас па да ры ад орва юць «ка зу» са сві тай, апош-
нія сып люць па ха це жы та ў знак па жа дан ня ба-
гац ця і ўсіх благ.

Ого-го, ка за

Ого-го, ка за,
Ого-го, се ра,
Дзе ро гі дзе ла?
На соль пра ела,
Бо соль да ра га,
А ме ра ма ла.
Бег ла ко зач ка мас точ кам,
На сы па ла ба боч кам.
Да ідзі на збі рай,
Да бу дзе та бе ка ра вай.

Дзе ка за ро гам,
Там жы та сто гам.

Ого-го, ка за
Ого-го, ка за,
Ого-го, се ра,
Ой, рас ха дзі ся,
Раз ве ся лі ся
Па ўся му два ру
Гас па дар ска му.
Дзе ка за ро гам,
Там жы та сто гам,
Дзе ка за на гой, 
Там жы та ка пой,
Дзе ка за хвас том, 
Там жы та кус том.
Ка зі ны ра жок,
Дай, баб ка, пі ра жок,
Рэ ша та аўса
І на верх каў ба са.

Шчод ры ве чар

Шчод ры ве чар, Ка ля да, Ка ля да!
Доб ры ве чар, Ка ля да, Ка ля да!
Пане-гас па да ру, ці спіш, ці ля жыш?
Ці спіш, ці ля жыш, нас чу еш?
Ад чы ні акно, па гля дзі ў акно. 
Што ў тва ім гум не сам Бог хо дзіць.
Сам Бог хо дзіць, скір ды лі чыць.
Скір ды лі чыць, ця бе клі чыць.

Свя ты ве чар

Ой, што за ды мы па-за ло за мі,
Свя ты ве чар!
Ой, то не ды мы, з ко ней па ра ідзе,
Свя ты ве чар!
Ма ла ды Ко ля сто ко ней вя дзе,
Свя ты ве чар!
Сто ко ней вя дзе, ня вес ту вя дзе,
Свя ты ве чар!
— На та бе, та тач ка, сто ко ней у двор,
Свя ты ве чар!
А та бе, ма мач ка, ня вес тку за стол,
Свя ты ве чар!
На ву чай яе, як са ма зна еш,
Свя ты ве чар!
Штоб зо ла там тка ла — не па ла ма ла,
Свя ты ве чар!
А шоў кам шы ла — ды не па шы ла,
Свя ты ве чар!
Шы ла — па шы ла шоў кам ка шу лю,
Свя ты ве чар!
Шоў кам ка шу лю свай му та ту лю,
Свя ты ве чар!
Ой, ля каў не ра — ме сяц і зо ры,
Свя ты ве чар!
А ля пад олка — крас на са кол ка, 
Свя ты ве чар!
А ля пад ушкі — роз ныя птуш кі,
Свя ты ве чар!

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Па сля Пі лі паў кі па чы на юцца Ка ля ды. Ад 
Ка ляд да Ва дох рыш ча ў нас на зы ва юць Раж-
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дзяс тво Хрыс то ва. К Ка ля дам бя лі лі ха ты, усё 
сці ра лі ста рае, не нуж нае вы кід ва лі. У Ка ля ды 
дзве не дзе лі не сці ра лі. Сці ра юць на бед ную 
куц цю: пе рад Крыш чэн нем, штоб на Крыш-
чэн не бы ло ўсё чыс та. Бе льё за лі ва лі ў жмук-
це. Адзна ча лі ў на шай вёс цы тры куц ці: га лод-
ная, ба га тая, бед ная.

На га лод ную куц цю ва раць квас, куц цю, кі-
сель, ха ла дзец з гры боў і да баў ля юць крах мал. 
Ве ча рам са дзяц ца за стол і гу ка юць Дзе да Ма ро-
за: «Ма роз, Ма роз, ха дзі куц ця ваць, на ле та не 
бы ваць, бо бу дзем жа лез ны мі пу га мі ад га няць». 
Га во раць тры разы і са дзяц ца вя чэ раць. Дру гая 
куц ця — ба га тая (13 сту дзе ня). Ва раць са мую ба-
га тую вя чэ ру і куц цю аб еза це ль на. Куц цю ста-
вяць на кут, пад гар шок ло жаць се на. Се на не вы-
кід ва юць да са мо га Крыш чэн ня, на Крыш чэн не 
ра не нь ка ад да юць ка ро ве се на. На ба га тую куц-
цю яшчэ быў та кі звы чай: дзеў кі і хлоп цы ідуць ў 
ад ну ха ту. Бра лі на два рэ ахап кам дро вы і не слі ў 
ха ту і там счы та лі: еслі пры нёс да па ры, зна чыць, 
у этом го ду бу дзе ў па ры. Бра лі алад кі і кла лі ў рад 
для та го, каб з’еў са ба ка. Чый ала дак бу дзе з’едзен 
пер шым, тая дзяў чы на хут чэй вы йдзе за муж. І 
яшчэ так га да лі. На ба га тую куц цю аб еза це ль на 
пя куць алад кі. Ка лі ма ці пер ша га алад ка спя чэ, то 
да чка яго бя рэ і бя гіць у дру гую ха ту. За хо дзіць у 
ха ту і не пра хо дзіць, ка лі ха зяй ка ска жа «пра-
йдзі», зна чыць, ско ра вы йдзе за муж, а еслі ска жа 
«сядзь», зна чыць, у этом га ду за муж не вы йдзе.

Уве ча ры збі ра юцца гур там і ідуць ка ля да-
ваць. Сна ча ла ро бяць ка зу. На ся ле ка ля ду юць 
не ска ль кі гур тоў. Вы бі ра юць за ва да та ра-ме ха-
но шу. Ме ха но шы да юць тор бу і ідуць ка ле да-
ваць. Ха дзі лі ка ле да ваць і ўзрос лыя, і дзе ці. Но 
пад бі ра лі ся та кія, што ўмее іграць, спя ваць, тан-
ца ваць. Ха дзі лі спя ваць, тан ца ваць. Ха дзі лі 
шчад ра ваць з гар мо ні кам. Ідуць пад вок на і пы-
та юцца ў гас па да ра:

— Ці лас кі зда ва ці,
Ці ка ляд кі спя ва ці?

Еслі гас па дар раз рэ шыць спя ваць, ідуць у ха-
ту ці пад вок на мі спя ва юць, тан цу юць з ка зою.

Бра лі з са бою жы та і ў ха це аб сы па лі і га ва-
ры лі:

 — Ра дзі, ра дзі, жы та, на дол гае ле та.

Еслі гас па дар не пус ціць шчад ра ваць, то яму 
пя юць пес ню:

 — Ой, шчо дзер, твой ба ць ка зло дзей,
Усе ку ры па краў, пад печ па ха ваў.

Ме ха но шы ў тор бу да юць усё, хто што мае: 
блі ны, каў ба сы, са ла, га рэл ку, гро шы. Дзя ка ва лі 
гас па да ру:

— За эцім сло вам жы ві це з Бо гам,
З дзе тач ка мі-су се дач ка мі,
Са мі з са бою, з сва ёю жа ною.

По тым са бі ра емся ў ад ну ха ту і гос цім, устра-
ча ем Но вы год. У нас шчы та ецца ка ля да ван не і 

шчад ра ван не — ад но і тое ж. Зор ку ў на шай 
мясц овас ці не на сі лі. Куц цю на дру гі дзень ад да-
юць ку рам у ве ку з дзеж кі, штоб ку ры ві лі ся ка-
ля свай го се ліш ча.

Трэ цяя куц ця — бед ная. Бы ла яна ска ром ная. 
Га то ві лі куц цю, квас і кі сель.

ПЕС НІ КА ЛЯД НЫХ ІГРЫШ ЧАЎ

Ой, у по лі, по лі тры да ро гі…

Ой, у по лі, по лі тры да ро гі,
Свя ты ве чар, тры да ро гі!
Па між тых да рог Іван ка з ка нём,
Свя ты ве чар, Іван ка з ка нём!
На ка ні ся дзіць і з ка нём га во рыць,
Свя ты ве чар, з ка нём га во рыць: 
— Ой, ко ню, ко ню, я ця бе прад ам.
Свя ты ве чар, я ця бе прад ам, 
— Іван ка — пане, не прад ай мя не!
Свя ты ве чар, не прад ай мя не!
Не прад ай мя не, дзяр жы пры ся бе,
Свя ты ве чар, у ту рэц кай зям лі!
У ту рэц кай зям лі агні га рэ лі,
Свя ты ве чар, агні га рэ лі.
Агні га рэ лі, іскры ля це лі,
Свя ты ве чар, іскры ля це лі!
А конь, як ско чыў, агонь пе ра ско чыў,
Свя ты ве чар, агонь пе ра ско чыў.
Дай не за ла міў ні ка пы ці ка, ні сі дзе неч ка,
Свя ты ве чар, ні ка пы ці ка, ні сі дзе неч ка.

* * *
Ого-го, ка за,
Ого-го, се ра,Д
зе рож кі дзе ла? 
— На соль пра ела. 
— Лезь, ка за, на печ,
Па ка жы ча пец. 
— Лезь, ка за, на кут,
Па ка жы ха мут. 
— Лезь, ка за, на пол,
Па ка жы ха хол.
На пе чы авёс
Вя лі кі па рос.
На па лу жы та
На га мі збі та.
А ў тым жы це
Пе ра пё лач ка
Вы ве ла дзе ці,
Мі ла гля дзе ці.
Дзе ка за хо дзіць,
Там жы та ро дзіць.
Дзе ка за ро гам, 
Там жы та сто гам.
Дзе ка за на гой, 
Там жы та ка пой.
Дзе ка за хвас том, 
Там жы та кус том.

Ой, ра на, ра на ку ры за пе лі…

Ой, ра на, ра на ку ры за пе лі,
Свя ты ве чар, ку ры за пе лі!
А яшчэ ра ней Ган нач ка ўста ла,
Свя ты ве чар, Ган нач ка ўста ла!
Ган нач ка ўста ла, ру су ка су ўча са ла,
Свя ты ве чар, ру су ка су ўча са ла!
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Ка су ўча са ла, умы ва ла ся,
Свя ты ве чар, умы ва ла ся!
Умы ва ла ся, пры бі ра ла ся,
Свя ты ве чар, пры бі ра ла ся!
Вай шла ў се ні — се ні за ззя лі,
Свя ты ве чар, се ні за ззя лі!
Вай шла ў ха ту — хлоп цы ста ялі,
Свя ты ве чар, хлоп цы ста ялі!
Хлоп цы ста ялі, яе пы та лі:
Свя ты ве чар, яе пы та лі. 
— Чыя ты, до ча нь ка, як пан енач ка, 
Свя ты ве чар, як пан енач ка,
Ці ты па по ва, ці ка ра лё ва,
Свя ты ве чар, ці ка ра лё ва! 
— Я ні па по ва, ні ка ра лё ва!
Свя ты ве чар, ні ка ра лё ва!
Я Іва на ва до ча нь ка, як пан енач ка,
Свя ты ве чар, як пан енач ка!

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Ва ры лі куц цю, днём ста ві лі яе ў кут на ла ву, 
пад чы гун пад клад ва лі са ло му, се на, каб ура джай 
быў доб ры.

Уве ча ры са дзі лі ся за стол. Куц цю на клад ва лі 
ў мі су, не пад ыма ючы чы гун з ку та. Да баў ля лі ў 
куц цю са лод кую ва ду.

Пе рад па чат кам вя чэ ры за клі ка лі ма роз: «Ма-
роз, Ма роз, ха дзі куц цю куц ця ваць, а ле там та бе 
не бы ваць».

За пі са на ў г. Го мель 

ад Дзег ця рэн ка Ні ны Ле ані даў ны, 1960 г. н. 

(пры еха ла з в. Ва ню жы чы Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.).

КА ЛЯД НЫЯ ПЕС НІ

 Доб ры ве чар та му,
Хто ў гэ тым да му.
Нам не хо чац ца ча каць,
За га дай це ка ля да ваць!

* * *
Шчод рык, шчод рык,
Доб ры ве чар!
Ад ка жы нам, ча ла ве чак:
Ці ісці, ці сес ці,
Ці каў бас ку з’есці?

* * *
Доб ры ве чар вам,
Ці ра ды вы нам?

Гас па да ры:

— Мы то ра ды, ды хто вы та кія?

— Мы люд не про сты,
З да ле ка га краю.
Лю дзі мы ўсе ста лыя,
З-пад са мо га рая.

Гас па да ры:

— Ад куль едзя це? 
— Ідзем ад пана го да,

Што на сіць ба ро ду.
Шы ро кую, як ла па ту,
Сі ву і кал ма ту!
Мы к ле ту ідзем, ка зу вя дзем,
Ра дасць ня сём.
Ці хо піць мес ца,
Штоб нам па тан ца ва ці?
Ці доб ра гас па ды ня,
Штоб нас па час та ва ці?

Гас па дар:

Гас па ды ня доб рая і на ват шчод рая.
Дык за што ж час та ваць?
Спа чат ку трэ ба па спя ваць.

* * *
Доб ры гас па да ру!
Вы несь каў бас па ру.
Ды па ходзь ты ка ля печ кі,
Па шу кай там пе ра печ кі.

* * *
Вы несь са ла, не ску пі ся,
Каб ячмень твой ура дзіў ся.
Каб па жа лі сто коп жы та,
Каб сям’я бы ла ўся сы та,
Каб ска цін ка ва дзі ла ся,
Каб пша ні ца ра дзі ла ся!

Гас па да ры час ту юць ка ля доў шчы каў:

Ці свет, ці сві тае,
Ці на зо ры за ймае.
Па ра, гос ці кі, збі рац ца,
Гас па дар ка ча кае!
Ноч ка ляд на ад ыхо дзе,
Пес ню лад ну мы за во дзем.

Па жа дан ні гас па да рам:

Што ж, гас па да ры, бы вай це,
Го ра чор на га не знай це,
Плён на пра цуй це ды дзе так га дуй це,
Свай го не цу рай це ся,
Пра ўды тры май це ся,
На гэ тым бы вай це!

У Кі еве на пе ре во зе,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Ма ла дая Свет ка пе ре вод дзер жа ла,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Прій шло к ей 700 ма лад цоў,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Де вок ды хлап цоў,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Пры нес лі ёй 3 гас цін чы кі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Пер шы гас цін чык — пер ло вы вен чык,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Дру гі гас цін чык — зя лё ная су кен ка,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Шаў ко вы вен чык га лоў ку кло ніць,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
За ла ты пяр сцё нак ру ча нь ку ло міць,

Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
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Зя лё ная су кен ка след за мя тае,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Че рез мес то йшла — мес то за сі яло,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Мес то за сі яло, у Свет кі пы та ло,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Чыя ж ты, доч ка, ты пан еноч ка?
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!
Нін кі на доч ка ды пан еноч ка,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій!

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Фя до сіі Ка сь янаў ны, 1913 г. н., 

сту дэн тка мі Кі ся лё вай А., Ра бай Л.

 Ка ля да сі ль на ва ра ві тая. Бы вае на ху до бе, 
бы вае на дзе цях атрыг нец ца. За га таў лі ва лі дро-
вы на ўсю Ка ля ду. Ка ба ноў бі лі, каў ба са бы ла, 
каб са ла бы ло, мя са, блі ны пяк лі, куц цю ва ры лі, 
квас ва ры лі (з рас олу).

Ра ней дзе ці не ха дзі лі ка ля да ваць, бо не пуш-
ча лі. Ве ра бы ла та кая, што не ль зя бы ло. Ру га лі 
ўчы це ля ў шко ле. Ця пер і ўчы це ля ідуць. А ра нь-
шэ та ко ва не бы ло.

Клі ка лі Ма ро за. Ка за лі: «Ма роз, Ма роз, ха дзі 
куц цю есці».

На ба га тую куц цю ўжэ га то ві лі ся, па та му 
што ўжэ ча тыр нац ца та га Но вы год па-ста ра му. 
На ста ры Но вы год бы лі гос ці. Га то ві лі ся. І каў-
ба са бы ла, і ха лод нае ва ры лі, і блі ны.

У час ка ля да ван ня пе ра апра на лі ся. Цы ган ка 
бы ла, ка за бы ла. Ка жух вы вяр на лі на ле вы бок і 
ро гі пры дзел ва лі. Цы ган кі бы лі для та го, каб ха-
дзі лі па ха тах. Га то вяц ца. Блі ны, ка ро чэ, і каў ба-
сы, усё бы ло, дык цы га не кра лі. Уско чуць у ха ту 
— і ўсё, еслі не па ха ваў — па кра дуць. Гэ та на 
Но вы год.

На куц цю таў клі са мі ячме ню. Ця пер дык па-
йшлі ў ма га зін, а ра нь ше трэ ба бы ло таў кці, на-
ма лоць на ўсю Ка ля ду, дроў на га то віць.

І ва ра жы лі. Шас та кол аб ні ма лі. Дро ва пры но-
сі лі ў ха ту. Шчы та лі: ці да па ры. Блі ны са ба кам 
да ва лі на па ро зе. Ну вот па ло жаць блін і са ба ку 
пус ка юць. Чый блін за браў, той за муж по йдзе, а 
чый аста віў, той за муж не по йдзе.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Ло се вай Ні ны Ні кі ціч ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

 Сё ма га сту дзе ня па чы на ецца Ка ля да. У гэ ты 
дзень лю дзі ва раць куц цю, так як пер шы дзень 
Ка ля ды на зву мае «бед ная куц ця». У кож най ха-
це сне дан не і вя чэ ра да ўжны быць по снай, то з 
цук рам, з по сным мас лам, бед ная вя чэ ра.

І вось як лю дзі па вя чэ ра юць у гэ ты ве чар, вы-
хо дзяць на ву лі цу і гля дзяць на не ба. Ка лі на не-
бе ня ма зо рак, зна чыць, бу дзе бед ны ўра джай.

У ноч пе рад ста рым Но вым го дам 13 сту дзе ня 
збі ра лі ся не вя лі кі мі куч ка мі лю дзі і ха дзі лі па 
ўсіх ха тах ка ля да ваць.

Пад вок на мі спя ва лі пес ню «Свя ты ве чар».
Як гас па дар за пра шае ў ха ту, то ка ляд ні кі 

пры ві та юцца: «Доб ры ве чар, гас па да ру і гас па-
ды ні. Ці шы ро кія ла вы, каб нам па ля жаць? Ці 
доб рая гас па ды ня, каб нас па час та ва ці?».

Гэ тым ча сам ка за ля жыць ля па ро га, а гас па-
дар пры но сіць ка шэль луш па ек, штоб ка за ела. 
Прад стаў лен не з ка зой су пра ва джа ецца па ка-
зам роз ных жар тоў ных сцэ нак.

Дзе ка за ро гам, там жы та сто гам.
Дзе ка за тут-туп, там ка за 7 коп.
Рэ ша та аўса, на верх каў ба са,
Рэ ша та бо бу — ка зе хва ро бу.

Як гас па дар уз на га ро дзіць ка ляд ні каў, яны з 
пес няй вы хо дзяць на ву лі цу.

Свя ты ве чар

Доб ры ве чар, сам пан гас па дар,
Свя ты ве чар, сам пан гас па дар.
Ка лі до ма, га ва ры за мною,
Свя ты ве чар, га ва ры за мною.
А не са мною, та із жа ною,
Свя ты ве чар, та із жа ною.
Уста вай ра но, за сці лай ста лы,
Свя ты ве чар, за сці лай ста лы.
За сці лай ста лы ўсе ця со выя,
Свя ты ве чар, усе ця со выя.
І кла дзі хле ба ўсе пу хо выя,
Свя ты ве чар, усе пу хо выя.
Пры дзе к та бе тро ечка гас цей,
Свя ты ве чар, тро ечка гас цей.
Тро ечка гас цей, трое ра дас цей,
Свя ты ве чар, трое ра дас цей.
Пер вы гас цей ка — сам жа Бог-Гас подзь,
Свя ты ве чар, сам жа Бог-Гас подзь.
Дру гі гас цей ка — Бо жая Ма ці.
Сам жа Бог-Гас подзь сеў на по ку ці,
Свя ты ве чар, сеў на по ку ці.
Бо жая Ма ці — па ся рэ дзі не,
Свя ты ве чар, па ся рэ дзі не.
Оцец Ні ка лай сеў у кан цы ста ла,
Свя ты ве чар, сеў у кан цы ста ла.
Сеў у кан цы ста ла, кніж ку чы тае,
Свя ты ве чар, кніж ку чы тае.
Кніж ку чы тае, слёз кі ра няе,
Свя ты ве чар, слёз кі ра няе.

У ноч з 13 на 14 сту дзе ня на Свя ты ве чар ма ла-
дыя дзяў ча ты ва ра жы лі. Бра лі дро вы па ко ла тыя ў 
ахап ку і пры но сі лі ў ха ту, по тым іх лі чы лі. Еслі 
па след няй дра ві не не ха па ла па ры, то тая дзяў чы-
на, што ва ра жы ла, за ста нец ца цэ лы год ад на, а 
еслі да па ры, то ў гэ тым го дзе вы йдзе за муж.

Аб ды ма лі час та кол, ко ль кі вой дзе ў ахап ку, 
по тым лі чы лі: кол — ка лец, кол — ка лец… Еслі 
бу дзе кол, зна чыць, дзяў чы на вы йдзе за хлоп ца, 
а як бу дзе ка лец — зна чыць, бу дзе ўда вец.

Ве чар з 13 на 14 на зы ва лі ба га тай куц цёй, га-
то ві лі ве ль мі ба га тую вя чэ ру і аб авяз ко ва пек лі 
ала дзі. Да чка бя рэ пер шы аладзь і бя жыць к су-
сед цы, у якой шмат дзя цей, ста но віц ца за дзве-
ры ма і слу хае, што га во рыць ма ці з дзе ць мі. Еслі 
дзяў чы на па чуе сло ва «ідзі», то яна по йдзе за-
муж у гэ тым го дзе, а як ска жуць на ка го-не будзь 
у гэ тай ха це «сядзь», то дзяў чы на бу дзе ся дзець 
увесь год.

На ба га тую куц цю 13 сту дзе ня лю дзі па вя чэ-
ра юць і вы хо дзяць на ву лі цу гля дзець над вор’е. 
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Еслі на не бе шмат зо рак, зна чыць, бу дзе ба га ты 
ўра джай.

На Шчад ры ху, каб дзяў ча ты не ся дзе лі ў дзеў-
ках, хлоп цы вы ры ва лі лаў кі на ву лі цах іх хат.

За пі са на ў в. Боб ры кі 

ад Ма кей чык Ні ны Андрэ еўны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Рос Н.

 Го-го-го, ка за,
О-го-го, шэ ра,
Дзе ро гі дзе ла?
На соль пра ела.
Соль да ра гая,
Шэрсць за ла тая.
А ў том ся ль цы 
Усе лю дзі стра ль цы.
Шы ка ва лі ся, рых та ва лі ся
Ко за нь кі ўбі ці,
Дзве шкур кі зня ці.
На ша ка за за ба яла ся,
За ні цы ло зы за ха ва ла ся.
Як ляг ла,
Не мо жа ўста ці.
Про сім, што да ці: пе ле ні цы
Ці кал ба сі цы, ці ку сок са ла,
Штоб ка за ўста ла.

Пане мой, пане мой,
Та бе ка за, а мне лой.
Пра бі ка зу на тар ні цы,
Прап’е яе на гар ні цы.

Яшчэ ў нас хо дзі лі звез да ры. Ра ней. Вой, да ў  но 
ж гэ та бы ло. Я то ль кі по мню, як ра бі лі з кар до на 
шас ці ве ра ль ную звяз ду, унут ры ста ві лі іко ну, за-
па ль ва лі свеч ку. Пес ні пе лі, звя за ныя з на ра-
джэн нем Бо га, у чэсць Ісу са Хрыс та. Ха дзі лі то ль-
кі ў ба га тую ха ту, каб доб ра пла ці лі. Ха дзі лі то ль-
кі муж чы ны. Па дру гіх дзе рэў нях ха дзі лі ўсе: і 
муж чы ны, і жан чы ны ва ўзрос це. А ў нас то ль кі 
хлоп цы пры бліз на 25 год. Пес ні ве да ла мая ма ці, а 
я ўжо і не по мню.

Ну што, ко зе нь ка,
Ну што, не бо га.
Ды рас ха дзі ся, 
Раз ве се лі ся.
Па етом до муГас па дар ска му.
Гас па дар ся дзіць,
На ка зу гля дзіць.
Пры сту жа бліз ко,
Скла ні ся ніз ко
І к гас па да ру,
І к гас па ды не.

На га ры ваў чок
З ваў ча ня та мі.
У да лі не ка за
З ка зя ня та мі.
Як пры бег ваў чок
За ка зу чап чок,
А ваў ча ня та
За ка зя ня та.
За ба ялі ся,
За ні цы ло зы за ха ва лі ся.

По тым ка за пад ае і за гэ ту пес ню да юць гро-
шы.

У нас ка за лі: «Ка ля дую, каў ба су чую. Доб ры 
ве чар, баб ка! Дай пі рог». Гэ та га во раць, ка лі ка ля-
ду юць (пе рад Ка ля да мі). У нас ту та ка на ста ры 
Но вы год ка зу пя юць хлоп цы ка ля по пла ва: «Свя-
ты ве чор, свя ты Ва сі лье» (ра док гэ ты па ўта ра-
ецца па сля кож на га на ступ на га рад ка).

Яна ха дзі ла, пер’е збі ра ла,
Пер’е збі ра ла, у ру ка вец пха ла.
З ру каў ца бра ла, ве но чак ві ла.
Звіў шы ве но чак, па йшла ў ста во чок.

А дзе ці ка за лі:
 

— Пус ці, ба ба, ка ле да ваць,
Пе се нь ку пра спе ваць.
Бег ла ка ро ва з пе ра ро ва
Да за бег ла ба бе ў двор.
Дай, ба ба, пі рог.

Ёсць яшчэ вы праш ван не пі ра га, але там сло-
вы не цэн зур ныя. Гэ та га не трэ ба.

А ў Яру са лі ме
Чыс тая дзе ва
Па ра дзі ла сы на.
Хрыс тос на ра дзіў ся,
Бо гам апла ціў ся.
Анге лы спя ва лі,
Ча ры пра ся ка лі,
Чу до-чу до па яда лі.

Гэ та про ста та кая ка ляд ная «свя тая» пе се нь ка.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н., 

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Мі ша ко вай А.

 Ой-ё-ё, ка за, ой-ё-ё, се ра,
Дзе ж ты ха дзі ла, дзе ж ты блу дзі ла.
А я ха дзі ла па шэ рых ба рох, 
Па шэ рых ба рох, па цём ных ля сох.
Што ж ты ба чы ла?
А я ба чы ла стрэ ль ца-ма лай ца,
Ста ро га дзе да, ба ра да сі ва.
Ён жа мя не ўб’е, шкур ку аб дзя рэ,
Маю шку рач ку на та рэ лач ку, (2 р.)
А маё сэр ца на та рэ лач ку.
Тут ка за ўпа ла, здох ла, пра па ла.
Тры кус кі са ла, штоб ка за ўста ла.
Устань, ко за нь ка, дай не ля ні ся,
Дай рас ха дзі ся.
Ха зя іну, ха зяй цэ ў нож кі скла ні ся.
Ох, ты не ха зя ечко, не будзь та кая,
Да будзь лас ка ва.За па лі ске пач ку 
Да па йдзі ў кле тач ку на бя рэ мач ку — (2 р.)
Там ста іць ма чок, на та рэ лач ку,
На ша му каз лу на га рэ лач ку.
Ця ні ка зу це раз ву лі цу, 
Чыр во на ву лі ца раз ля га ецца — (2 р.)
Ха зя ін да чкою на бі ва ецца: 
«Бя ры, ка за чэ, ня хай не пла чэ.
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Да рую та бе і лю ль ку, та бак,
І лю ль ку, та бак, і па ру са бак,
І куль са ло му, едзе зда ро ву».

ШЧАД РОЎ КІ

Ой, ра но, ра но ку ры па ўста ва лі,
Свя ты вя чор, свя ты Ва сі лю.
Яшчэ ра ней Кла вач ка ўста ла,
Кла вач ка ўста ла, ко су ча са ла.
Ко су ча са ла, пры бі ра ла ся.
Пры бі ра ла ся, у цэр каў ку ішла.
У цэр каў ку ішла, дзве свя чы не сла.
Сус та ра ка юць яе два пан ічы:
«Чыя ж ты да чка, ці ты ца рэў на,
Ці ты ка ра леў на?».
«Я ні ца рэў на, я ні ка ра леў на».

А ля но вух ва рот стаў сад-ві наг рад,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Хто ж та го са ду бу дзе пі ль на ваць?
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Бу дзе пі ль на ваць ма ла ды ха зя ін,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Під буй це ноч ку, пі ль нуй це дру гую,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
На трэц цю ноч ку се не нь ко з ваз ку,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Ой, пры йшла яго ма мач ка: 
— Устань, сы но чак, устань, мі ле нь кі,
Ужэ ж твой сад-ві наг рад пташ кі аб’елі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Пташ кі аб’елі, друд кі аб се лі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю. 
— Ня хай аб’яда юць, ня хай аб ся да юць,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Я сваю пан ку вяз дзе па знаю,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
На ма ёй пан не — ру ця ны вя нок,
На ма ёй пан не — за ла ты пяр сцё нак.
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.

Ой, за га рою со ней ка ззяе,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Ма ла ды ха зя ін ка ня сяд лае,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Ка ня сяд лае, з ка нём раз маў ляе: 
— Ой, ко ню, ко ню, я ж ця бе прад ам,
Я ж ця бе прад ам за 30 зло тых,
За 30 зло тых, за тры чыр во ных,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю. 
— Ма ла ды ха зя ін, не прад ай мя не,
Не прад ай мя не, упа вай на ся бе,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Ізду май тое, дзе мы з та бой бу лі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
Мы з та бой бу лі ў ту рэц кай зям лі,
За на мі стрэ лы, як мак ля це лі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю».

За пі са на ў в. Бе ла на ві чы 

ад Му зы ка Пра скоў і Ля вон ць еўны, 1903 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 А крас на-крас на ка лі на ў лу зі,Свя ты ве чар 
доб рым лю дзям.А крас ней та го Ле нач ка ў мам кі, 

Свя ты ве чар доб рым лю дзям.Па два ру хо дзіць — 
весь двор зззяе,Свя ты ве чар доб рым лю дзям.А ў 
ха ту вой дзе — ха тач ка ззяе,Свя ты ве чар доб рым 
лю дзям.Ці ты ца рэў на, ці ты ка ра леў на,Ва ло дзе-
ва да чка, як ягод ка.

(Імя дзяў чы ны — імя да чкі гас па да ра, да яко-
га пры йшлі ка ля да ваць; муж чын скае імя — імя 
гас па да ра).

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Шмі ге льс кай Ма рыі Фё да раў ны, 1927 г. н. 

(пе ра еха ла з Бы хаў ска га р-на Ма гі лёў скай вобл.), 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 У гэ то го дзя дзь ка
Сто іць свыт лыч ка.
Шчод рый ве чар,
Сто іць свыт лыч ка.
А ў той свыт лы цы 
— Тры оке ныч ка.
Шчод рый ве чар,
Тры оке ныч ка.
В одным окен цы
Мі ся чык све тыць.
Шчод рый ве чар,
Мі ся чык све тыць.
В дру гім окен цы — 
Со ныч ко грые.
Шчод рый ве чар,
Со ныч ко грые.
В тре цім окен цы 
— Ясны зі ро нь кы.
Шчод рый ве чар,
Ясны зі ро нь кы.
Ясны мі ся чык —
То сам гос по дар
Шчод рый ве чар,
То сам гос по дар.
Ярке со ныч ко 
— Ёго жы ноч ка.
Шчод рый ве чар,
Ёго жы ноч ка.
Ясны зі ро нь кы —
То іх дзі то нь кы.
Шчод рый ве чар,
То іх дзі то нь кы.

* * *
А ў лыс ку, у лыс ку
На жоў тым пыс ку,
Шчод рый ве чар,
На жоў тым пыс ку.
Па ва хо ды ла,
Пір’е ро ны ла.
Шчод рый ве чар,
Пір’е ро ны ла.
Пан на хо ды ла,
Пір’е збы ра ла.
Шчод рый ве чар,
Пір’е збы ра ла.
Пір’е збы ра ла.
У ру каў чык кла ла.
Шчод рый ве чар,
У ру каў чык кла ла.
З ру каў ца бра ла,
Вы но чак вы ла.
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Шчод рый ве чар,
Вы но чак вы ла.
Звыў шы вы но чак,
По йшла ў та но чак.
Шчод рый ве чар,
По йшла ў та но чак.
По йшла ў та но чак,
По вы ла ды во чак.
Шчод рый ве чар,
По вы ла ды во чак.

* * *
Шчад рую, шчад рую,
Каў ба су чую.
Шчод рый ве чар, доб рый ве чар,
Доб рым лю дзям на зда роў е.
Ры шы то аўса,
Звер ху — каў ба са.
Шчод рый ве чар, доб рый ве чар,
Доб рым лю дзям на зда роў е.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

КА ЛЯД НЫЯ ПЕС НІ

 Май тор бу гро шай,
Жы ві ў рас ко шы!
Май уся го да во лі,
А бя ды ні ко лі!
Ста ры год кан ча ем,
Но вы на чы на ем:
З ран няю вяс ною,
З буй наю тра вою,
З збож жам ка ла сіс тым,
З зяр ном ядра ніс тым,
Ды з пры ятным ле там
І з гро мам пры гэ там!
І з во сен ню яснай,
І з до леч кай шчас най!

* * *
Ка ля дзін, ка ля дзін,
Я ў ба ць кі адзін,
Ка ра це нь кі ка жу шок,
Да йце мне пі ра жок.
А на верх каў ба су,
А то ха ту раз ня су.

* * *
Шчад рую, шчад рую,
Каў ба су чую.
Да йце каў ба су,
Да моў пан ясу.
Да йце дру гую,
То ль кі доў гую.
Да йце трэ цюю,
Хоць аве чую.

За пі са на ў в. Га лу бі цы 

ад Шос так Ма рыі Па ўлаў ны, 1936 г. н., 

сту дэн ткай Га рош ка А. (1998 г.)

 А ў на ша га дзя дзь ка
Зя лё не нь кі сад.

Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ах, а хто ж той сад пі ль на ваць бу дзе?
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ад азваў ся сам Іван ка ма ла ды,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Пі ль на ваў ноч ку, пі ль на ваў дру гу,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А на трэ цю моц не нь ка за снуў,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю. 
— Уста вай, сын ка, уста вай, Ва нь ка!
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Бо ўжо той жа сад птуш кі аб се лі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А тваю княж ну дзеў кі аб се лі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю. 
— Ня хай аб ся да юць, як са мі зна юць,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Я сваю княж ну між іх уз наю,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
На ма ёй княж ні лаў ро вы вя нок,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.Л
аў ро вы вя нок, зла ты пяр сця нёк,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.

* * *
Ой, ці до ма, до ма сам пан-гас па дар?
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ой, хоць і до ма, то не гу ляе,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ду бо выя ста лы ўсё за сці лае,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Пры йшлі да яго ды трое гас цей,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Трое гас цей, трое ра дас цей,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Пер вый же госць — сам Гас подь жа Бог,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А дру гі жэ госць — Бо жая Ма ці,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А трэ ці госць — ацец Ні ка лай,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Сам Гас подь жа Бог сеў на по ку ці,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Бо жая ма ці се ла за ста лом,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ацец Ні ка лай сеў краю ста ла,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Сеў краю ста ла, кніж ку чы тае,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Кніж ку чы тае, слёз ку ра няе,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Дзе сля за ка не, азер цэ аста не,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А ў том азер цы Ілья ку паў ся,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ілья ку паў ся, Пят ро дзі ва ваў ся,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю. 
— Ой, Ілья, Ілья, дзе ты ўра сіў ся?
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Дзе ты ўра сіў ся, дзе ты ўка ла сіў ся?
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю. 
— А я ўра сіў ся сна пы но ся чы,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
А ўка ла сіў ся, у ко пы кла ду чы,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Ко пы кла ду чы, Бо га про ся чы,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
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За ра дзі, Бо жа, жы та, пша ні ца,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Жы та, пша ні ца, раз ная па шні ца,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
За гэ тым сло вам бы вай зда ро вы,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
Не сам з са бою, з дзе ць мі, жа ною,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.
І з су се дам, і з су се дач ка мі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лю.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы 

ад Сі рош Агры пі ны Кан стан ці наў ны, 1914 г. н, 

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.)

 Усе дзе ла юць убор кі, б’юць ка ба на. На чы ня-
юць каў ба сы.

Ва ры лі з ячмен най кру пы ка шу. Ста ві лі яе на 
ку це. Ла жы лі се на на краю ста ла, а на се на ста ві-
лі гар шчо чак. Па том, ка лі яе па траб ля лі, звер ху 
кор ку зні ма лі і ад да ва лі ку рам, каб тыя доб ра 
не слі яйкі.

Пе рад Ка ля да мі тру сі лі тру шан ку для кар-
млен ня ска та, для та го, што ў Ка ля ды гэ та дзе-
лаць грэх.

Пе ра апра на лі ся пад час ка ля да ван ня ў цы га-
нак, дзе ла лі звяз ду, ха дзі лі вак руг дзя рэў ні са 
звяз дою. Ва дзі лі ка зу.

Якія пес ні спя ва лі на Ка ля ды?

Ой, па ра дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жа га Сы на,
Ой, па ра дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жа га Сы на,
Не бы ло жа ж ёй саз на нія і Бо жа му Сы ну.
Ой, саз на лі ся ж ёй тры анге лы, Бо жа му Сы ну,
З не ба іду чы, Хрыс та не су чы,
З не ба іду чы, Хрыс та не су чы,
З яснае за ры, цём нае но чы. 
Доб ры ве чар,
Доб ры ве чар,
Доб ры ве чар.

Дзе ці ха дзі лі ў ча соў сем. Уз рос лыя ха дзі лі, і 
імі бы лі тыя, хто ва дзіў ка зу, на сіў звяз ду. Яны 
ка ля да ва лі па зней.

Як пра сі лі да зво лу па ка ля да ваць?
— Раз ра шы це, мі лыя гас па да ры, па ка ля да-

ваць у ва шай ха це.
Як дзя ка ва лі за пад арун кі?

Каб усё ў до ме вя ло ся,
Каб усё ў вас збы ло ся.

Як ад бы ваў ся аб рад «Ва джэн не ка зы»?
Аб ычна пе ра адзя ва лі ча ла ве ка ў ка зу. Ва дзі лі 

яе на шну роч ку па ха це. По тым яна пад ала, а ка-
ля доў шчы кі пра сі лі ў ха зя еў:

Пад ары це ка зе хле ба, са ла,
Каб яна ўста ла.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

Ой, на пер вы дзень…

 Ой, на пер вы дзень,
Ды на раж джэн не,

Дзе ва Ма рыя
Ды спа ра дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жа во сы на.
Ды спа ра дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жа во сы на.
Ніх то не мог
Ды да зна ці ся —
Бо жае се ло.
Ды да зна лась я,
Тры ян га ры з не ба іду чы,
З цём нае но чы,
З яснае зо рі,
Хрыс та не су чы.
З цём нае но чы,
З яснае зо рі,
Хрыс та не су чы.
А Хрыс та не суць,
Анга ла по юць,
Па мо ры йду чы.
А Хрыс та не суць,
Анга ла по юць,
Па мо ры йду чы.
Ой вы, лю дзі, ой вы, бо жыя,
Соб ере мам ся, соб ере мам ся,
Па кло нем ся его пры сто лу.
Дый сі ело ма лое дзі ця
Не бу і зем лю.
Дый сі ело ж ма лое дзі ця
Не бу і зем лю.
Ды па ка за ло ма лое дзі ця
Роз ные цве ты.
Ды па ка за ло ма лое дзі ця
Роз ные цве ты.

Ой, учо ра да ве ча ры ня бы ла…

Ой, учо ра да ве ча ры ня бы ла,
На ша ца рев на сы на ра дзі ла.
Эх, зна ем ца ря ва ша го,
Су дзі це ля сва его, Ісус Хрыс тос.
А ў па сце лі ле жа ла, 
Пад арач кі да ва ла.
Эх, у па сце лі ле жа ла, 
Пад арач кі да ва ла, Ісус Хрыс тос.
Зна ем ца ря ва ша го,
Су дзі це ля сва его, Ісус Хрыс тос.
А пан ра на ўстае,
Да ўсю зем лю аб’едзе.
Эх, пан ра на ўстае,
Да ўсю зем лю аб’едзе, Ісус Хрыс тос.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн та мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)

 Ці до ма, до ма сам пан гас па дар?
Доб ры ве чар, сам пан гас па дар.
Ой, ка лі до ма, вы йдзі па слу хай.
Шчод ры ве чар, ба га ты ве чар.
Вы йдзі на лас ку, дай нам каў бас кі,
Шчод ры ве чар, дай нам каў бас кі.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Гры нь ко Па лі ны Ні кі фа раў ны, 1924 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Ка ля дзін, ка ля дзін,
А я ў ба ць кі адзін.
Па ка ле на ка жу шок,
Дай мне, ба ба, пі ра жок.
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Пі ра жок не та кі,
Дай мне рубль за ла ты.
А ў руб лі дзве дзі рач кі,
Дай ты мне га рэ лач кі.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Ма шук Усцін ні Кар не еўны, 1918 г. н., сту дэн ткай 

Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Ка ля дую, шчад рую, каў ба су я чую.
Да йце каў ба су, да моў я пан ясу,
Да йце дру гую, то ль кі доў гую,
Да йце трэ цюю, хоць аве чую.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Ша ра мет Во ль гі Мі ка ла еўны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

— Доб ры дзя дзь ко ці ка ціць ка ляс ку,
Ці так пі раж ка да сі? 
— Пей. 
— Ці до ма, до ма сам пан-гас па дар?
Све ты ве чар, све тый Ва сі лей.
Цер коў бу дуе тры ма вер ха мі,
Све ты ве чар, све тый Ва сі лей.
З тры ма вер ха мі, з тры ма акна мі,
Све ты ве чар, све тый Ва сі лей. 
— Доб ры дзя дзь ко, ці да сець ка ляд ку,
Ці так пі раж ка да сі? 
— Пей!

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Па ўта ран Ма рыі Сця па наў ны, 1920 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Ка ляд кі па чы на лі свят ка ваць 7 сту дзе ня. Гас-
па ды нь ка рых та ва ла свя тую вя чэ ру, на якой аб-
авяз ко вы мі бы лі куц ця і блі ны. Уся еда на пер-
вую куц цю бы ла по снай. Вя чэ раць са дзі лі ся з 
уз ыхо дам на не бе пер шай вя чэр няй зор кі, пе рад 
гэ тым па ма ліў шы ся. Свя точ ныя за стол лі пра хо-
дзі лі ў кру гу сям’і або з за пра шэн нем да ся бе 
гас цей.

З 13 на 14 сту дзе ня спраў ля лі дру гую куц цю. 
Свя точ ная вя чэ ра ад роз ні ва ла ся ад той, што 
рых та ва лі на пер вую куц цю. На ста ле бы лі сма-
жа нае са ла, мя са, каў ба сы і дру гія мяс ныя пры-
сма кі. Куц ця пад ава ла ся з мя сам або мас лам. У 
гэ ты ве чар ка ля доў шчы кі ха дзі лі. Яны спя ва лі 
пес ні, пад ыхо дзя чы да кож най ха ты. Ха дзі лі ка-
ля доў шчы кі з ка зой. Адзін з шус трых хлап чу коў 
пе ра апра наў ся: надзя ва лі яму ка жух, вы ва роч ва-
лі ка жух по ўнас цю на верх. Або ў гэ ты ка жух 
устаў ля лі па лку з ка зой і моц на звяз ва лі на шыі. 
Адзін з ка ля доў шчы каў на сіў ка зу. Ка ля доў шчы-
кі пес ні пе лі, тан ца ва лі, раз ам з імі і ка за ска ка ла.

— Го-го-го, ка за!
Го-го, шэ рая!
Дзе ро гі дзе ла? 
— На соль пра ела.
Соль да ра гая,Ме ра ску пая. 
— Не ды бай, ка за,Кры выя но гі,
Не ста на ві сяЦе раз да ро гі.
Бу дзе ехаць пан 
— Ка зу раз аб’е!
На та бе ляс ку
У за лё ты йці,

Па пі ра ці ся.
Чорт ця бе бя ры
І з за лё та мі.
Есць у мя не конь
За ва ро та мі.
У да лі не ка за
З каз ля ня та мі.
За га рою воўк
З ваў ча ня та мі.
Як пры бег ваў чок,
За коз ку — ды ўцёк,
А ваў ча ня та
За каз ля ня та.
Дзе ка за ро гам,
Там жы та сто гам.
Дзе не бы вае,
Там вы ля гае.
Дзе ка за сту піць,
Там яно пус ціць.

18 сту дзе ня спраў ля лі трэ цюю куц цю.У гэ ты 
ве чар на куц цю зва лі Ма ро за. Пе рад вя чэ рай 
гас па дар ад кры ваў дзве ры і зваў Ма ро за куц цю 
есці. За тым уся сям’я са дзі ла ся вя чэ раць. Лю дзі 
лі чы лі, што, па зваў шы Ма ро за на куц цю, яны за-
доб раць яго і ён не бу дзе та кі сяр дзі ты.

На Ка ля ды дзяў ча ты га да лі аб бу ду чым за-
муж жы і сва ёй до лі. Кі да лі бот праз за бор. Ку-
ды но сам бу дзе па вёр ну ты, ту ды і по йдзе за-
муж. Аб хват ва лі ру ка мі час та кол і лі чы лі ка лы. 
Ка лі аб хо піць цот ны лік, то вы йдзе за муж, ка лі 
не — не вы йдзе. Па лі лі бу ма гу і гля дзе лі на 
цень на сця не ад зга ра най бу ма гі, раз гляд ва лі 
ры су нак.

Усе Ка ля ды не ль га вы кід ваць му сар на ву лі-
цу, а збі раць яго, штоб ме ней зел ле рас ло на ага-
ро дзе.

Ка ляд ныя ве ча ры лі чац ца свя ты мі, не ль га ні-
чо га ра біць.

Пры еха ла Ка ля да на бе лым ка ні,
Яе ко ні чак — ясен ме ся чык,
Яе дру жач ка — ясна зо рач ка,
Яе пу жач ка — ясна звёз дач ка,
Яе ва зо чак — з тоў ста га ляд ку,
Яе ка жу шок — з бе ла га сняж ку.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

 Да Ка ляд рых та ва лі ся яшчэ з Пі лі паў ска га 
по сту. Да ве ча ра ў гэ ты дзень не елі ва ро ных 
страў. На ве чар га то ві лі куц цю — кру та зва ра-
ную ячную ка шу з але ем, квас з гры ба мі, ры-
бай, аўся ны кі сель, блі ны з ма кам. Уве ча ры 
дзед пры но сіў у ха ту са ло му, рас сці лаў яе на 
пад ло зе, а на стол пад куц цю клаў се на, са дзіў ся 
на кут пад іко ны, за пра шаў усіх за стол. Сна ча-
ла елі хлеб з сы той, квас і дру гія блю ды, а са-
мую апош нюю елі куц цю. Гас па дар чэр паў 
лыж ку і зваў Ма ро за куц цю есці: «Ма роз, Ма-
роз, ха дзі куц цю есці! Штоб ты не ма ро зіў 
ячме ню, пша ні цы, про са і грэч кі». За ім гас па-
ды ня на бі ра ла лыж ку куц ці і пад ыхо дзі ла да 
акна, якое бу ло на суп раць пе чы, сту ка ла і пра-
сі ла ў Ма ро за, каб ён не ма ро зіў рас ады бу ра-
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коў, агур коў, па мі дор і ўся го та го, што трэ ба па-
са дзіць і па се яць.

Дру гую куц цю адзна ча лі на пя рэ дад ні Но ва га 
го да, якую на зы ва лі ба га тай. Да яе га то ві лі каў-
ба сы, мяс ную еду. За мест се на на стол кла лі са-
ло му і на кры ва лі бе лым аб ру сам. Уве ча ры ўся 
сям’я са дзі ла ся за стол.

У гэ ты ве чар хлоп цы і дзяў ча ты ха дзі лі шчад-
ра ваць, пе ра адзя ва лі ся, ва дзі лі ка ня, не сап раў-
дна га ка ня. Ро лю ка ня аб цяг ва лі бе лым па лат-
ном, во чы ра бі лі з ма ніс таў, гры ву — з кон скіх 
ва ла соў. Ка ля доў шчы кі пад ыхо дзі лі да ха ты і 
пра сі лі да зво лу па ка ля да ваць. Ка лі ім раз ра ша лі, 
яны па чы на лі ска каць раз ам з ка нём, пес ні спя-
ваць:

— Ой, доб ры ве чар, пане гас па да ру,
Свя ты ве чар!
Ці спіш, ці ля жыш, ці па ці ху ся дзіш?
Свя ты ве чар!
Устань з па сце лі, ад чы ні дзве ры,
Свя ты ве чар!
Ад чы ні дзве ры, за жы гай све чы,
Свя ты ве чар!

У сва іх пес нях ка ля доў шчы кі жа да лі гас па да-
ру і яго сям’е здо роў я, доб ра га ўра джаю. За гэ та 
гас па да ры да ва лі са ла, гро шы, га рэл ку і дру гое.

Дзяў ча ты на ба га тую куц цю га да лі пра свой 
лёс. Бра лі пер шы спе ча ны блін, хто хут чэй з 
дзяў чат возь ме блін, тая пер шая вы йдзе за муж.

Бра лі на сва ім два ры дро вы ў ахап ку і не слі ў 
ха ту, пе ра ліч ва лі іх. Ка лі па рнае, то ў гэ тым го-
дзе бу дзе ў па ры, а не пар нае — не бу дзе.

На га лод ную куц цю зноў зва лі Ма ро за. Уве-
ча ры гас па дар вы хо дзіў на ву лі цу і па чы наў ры-
са ваць кры жы на вок нах, дзвя рах ха ты. По тым 
ішоў у ха ту і раз ам з усі мі са дзіў ся за стол. Тры 
разы за чэр пваў куц цю і да ваў яе кож на му чле ну 
сям’і. За тым зваў Ма ро за на куц цю.

Кры жы ры са ва лі ся з мэ тай, штоб не ўвай шоў 
чорт у двор, штоб сям’ю не рас сва рыў, штоб 
сям’я жы ла доб ра, а да ма вы ў хля вах ска ці ны не 
ча паў.

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы 

ад Са ка вец Надзеі Іва наў ны, 1920 г. н.

 Ка ля ды па чы на юць свят ка ваць 7 сту дзе ня, а 
за кан чва юць 18 сту дзе ня.

На пер шую куц цю га то ві лі свя тую вя чэ ру. 
Га лоў най едой на ста ле з’яўля ла ся куц ця, якую 
рых та ва лі з ячме ню з але ем. Уве ча ры 6 сту дзе ня 
ўся сям’я апра на ла ся па-свя точ на му і са дзі ла ся 
за стол, які быў за сла ны бе лым аб ру сам, пад які 
кла лі се на. Гэ та се на за хоў ва лі на пра ця гу ўсіх 
Ка ляд, а па сля Ка ляд ад да ва лі жы вё ле і ку рам.

У гэ ты ве чар адзін да ад на го ха дзі лі ў гос ці, 
вы пі ва лі, гу ля лі.

З 13 на 14 сту дзе ня спраў ля лі дру гую куц цю. 
На яе га то ві лі бо льш ба га тую ежу. Кож ная гас-
па ды нь ка ста ра ла ся па ста віць як ма га бо льш на 
стол.

У гэ ты ве чар так са ма пры гла ша лі гас цей. Вы-
пі ва лі, гу ля лі, ча ка лі ка ля доў шчы каў. Як то ль кі 
цям не ла, па чы на лі ха дзіць ка ля доў шчы кі. Яны 

пад ыхо дзі лі да кож най ха ты і пра сі лі да зво лу па-
ка ля да ваць. Яны за хо дзі лі ў ха ту, спя ва лі пес ні, 
пля са лі. Уся кі гас па дар імкнуў ся шчод ра надзя-
ліць спе ва коў за іх пес ні. Ка ля доў шчы кі ха дзі лі 
не вя лі кі мі гур тка мі. На сі лі з са бою звяз ду або 
ва дзі лі ка зу. У гэ ты ве чар па ўсю ды чу лі ся спе вы 
ка ля доў шчы каў:

Еха ла Ка ля да ў чыр во ным ва зоч ку,
Ка ля да! Ка ля да!
У чыр во ным ва зоч ку, на сі вым ка нёч ку.
Ва зі ла каў ба сы ў рэ ша це.
Ішла свін ня па ля ду, па ля ду,
Рас сы па ла ка ля ду, ка ля ду.
А вы, дзе тач кі, не гу ляй це,
Каў ба сы пад бі рай це.

18 сту дзе ня спраў ля лі трэ цюю куц цю. Уся 
сям’я ўве ча ры збі ра ла ся за ста лом, за пра ша лі да 
ся бе за стол Ма ро за.

Ве ча ры ў час Ка ляд усе лі чы лі свя ты мі. Ка лі за-
хо дзі ла со нца, то ўсе пе ра ста ва лі пра ца ваць. Мо-
ладзь збі ра ла ся на вя чор кі, пі лі, гу ля лі, ве ся лі лі ся.

Дзяў ча ты ў час Ка ляд га да лі. На бі ра лі дро вы ў 
ахап ку, а по тым лі чы лі іх. Рас топ ле ны воск ка па-
лі ў міс ку з ва дой. А по тым раз гад ва лі ма лю нак.

Па над вор’і на Ка ля ды мер ка ва лі, які бу дзе 
год. Ка лі ўве ча ры на пер шую і дру гую куц цю 
не ба зор нае, то ў ле се бу дзе мно га гры боў, на по-
лі — доб ры ўра джай.

На Ка ля ды сем кі елі, на пол пля ва лі, што бы 
ўра джай быў доб ры.

За пі са на ў в. Дру гая Сла бод ка 

ад Клеў жыц Надзеі Сця па наў ны, 1924 г. н.

 Гэ ты пра знік пра зну ецца з 6 і да 19 янва ру. 
Ко лісь лі чы лі, што гэ та час, ка лі бу дзец ца ба ра-
ць ба доб ра га з злым. За ўсё ды да гэ та га пра зні ку 
на чы на лі га то віц ца з са ма га па чат ку зі мы. Аб-
яза це ль но вя чэ ра ў пер шы дзень Ка ля дак, што 
за вец ца «вя лі кай куц цёй» бы ла на ча лом вя лі кіх 
пра зніч ных дзён і ве ча роў.

Бы ло на Ка ля ды мно га ўве ся лен няў. Мо ло-
дзёж пе ра адзя ва ла ся ў роз ных жы вёл (ка зу, ваў-
ка, чор та і дру гіх) і гу ля ла ў гу ль ні. Га лоў най бы-
ла ка за, бо яе ве ль мі ша на ва лі. Пе радзя ва лі ся 
ўсе — і хлоп цы, і дзяў ча ты. Усе ж лю дзі, к якім 
пры хо дзі лі ка ля да ваць, ста ра лі ся ўгас ціць усіх 
ка ля доў шчы каў чым-не будзь смач ным. Па мя-
таю, пе лі шмат пе се нек роз ных.

Едзе, едзе Ка ля да, Ка ля да!
На ва ра ным ко ні ку,
На раз ма лё ва ным ва зоч ку.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Чы рыч Ве ры Сця па наў ны, 1939 г. н. 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

 Ра ней да Ка ляд доў га га та ва лi ся, ажно з Пi лi-
паў ска га по сту. Да ве ча ра ня мож на бы ло есцi 
ва ра нае. Блi ны пяк лі, ра бi лi куц цю, елi то ль кi по-
стнае. На ста ле трэ ба каб бы ло 12 страў. Пад 
куц цю кла лi се на i ў свя ты ву гал. Як хто знаў, га-
ва рыў за ста лом сло вы: «Ма роз, ха дзi з’еш куц-
цi, да не ма розь, што трэ ба па се яць».
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Як бы ла дру гая куц ця, мо пе рад Но вым го дам 
ужэ мож на бы ло мя са есцi, i та ды на стол кла лi 
са ло му, а по тым да ва лi ка ро ве з’есцi, каб да ва ла 
доб ры пры плод і ба га та ма ла ка. Ма ла дыя збi ра-
лi ся гу ляць, на ра жа лi са ў ка ня цi ка зу ды ха дзi лi 
па ха там, пес нi спя ва лi:

Доб ры ве чар, гас па да ру, 
Свя ты ве чар!
Цi ты спiш, цi ля жыш, цi па цi ху ся дзiш?
Свя ты ве чар!
Устань з па сце лi, ад чы нi нам дзве ры,
Свя ты ве чар!

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Алей чык Ка ця ры ны Яўхі маў ны, 1940 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

ШЧОД РЫЙ ВЕ ЧАР

 Шчод рый ве чар, доб рый ве чар,
Пане гас па да ру, дый та бе!
Ма еш хлап цоў доб рых,
Яны ў гум не пша ні цу мо люць.
На ма ло лі трыц цаць шын коў — тое та бе.
А дру гія — нам, ка ляд чы кам,
Ка ля да.
Там ста яла со сен ка, то не нь кая, вы со кая,
Шчод рый ве чар.
То не нь кая, вы со кая, дый з ліс том шы ро кім,
Шчод рый ве чар.
А на той са сон цы зо ла та ка ры ца,
Шчод рый ве чар.
Зо ла та ка ры ца, што й па ска рас іцца,
Шчод рый ве чар.
А як на ле це лі рай скія пта хі,
Шчод рый ве чар.
Дый тую ка ры цу ўсю па кля ва лі,
Шчод рый ве чар.
А як па кля ва лі, у ру ка віч ку скла лі,
Шчод рый ве чар.

Го-го-го ка за

Го-го-го, ка за,
Го-го-го, шэ ра.
Дзе ж ты, ко за нь ка, рож кі падзе ла?
Па бег ла ка за ў чу жое сель цо, 
А ў чу жым ся ль цы
Усе лю дзі стрэ ль цы.
Му сі лі ка зу ло мі кам за бі ці.
Уда ры лі ка зу ў пра вае вуш ка, 
З пра ва га вуш ка па цек ла юшка.
Ох, ка за ўпа ла, 
Да йце ка зе са ла, каб ка за ўста ла.

За пі са на ў в. Мы шан ка 

ад Ку ры лен ка Надзеі Арсен ць еўны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

 На Ка ля ды пяк лі пі рог, бул кі. Га то ві лі ся доў-
га, бо га та ва лі ба га та ча го, каб стол быў ба га ты. 
Бі лі ка ба на.

Куц ці бы ло дзве: пер шая — по сная, дру гая — 
ба га тая. На пер вую куц цю ва ры лі по сную ка шу 
ў чы гун ку, пя куць пі рог і ўсё гэ та кла дуць на по-
ку ці на стол ілі ла ву. Там жэ ла жы лі се на. Усё 

кла лі пад іко най. Уран ку се на ад да ва лі жы вё ле, 
ска ці не.

Па том пры хо дзі лі Ка ляд кі. Таг да ву вяр на лі 
ка жух і надзя ва лі яго, ма за лі ся са жай, за ўвяз ва-
лі хус ткі, бра лі гар мош ку і гра лі на ёй, і ка зу ра-
бі лі. А таг да ішлі ка ля да ваць. Ха дзі лі ка ля да ваць 
і жэн шчы ны, і муж чы ны, і хлоп цы, і дзеў кі — 
усе ха дзі лі.

Ва дзі лі ка зу па ха там, пес ні пе лі. Каг да ка за 
за ха дзі ла ў ха ту, яна сра зу жэ пад ала на пад ло гу, 
а ка ля доў шчы кі ка за лі:

— Дай, ба ба, пі рог, ку сок са ла,
Штоб ко зач ка ўста ла.
Па том ха зя еваў бла га да ры лі і шлі да ль шэ. 

Каг да вы ха дзі лі з до ма, сы па лі жы та — на доб ры 
ўра джай.

З са бою на сі лі звяз ду — сім вал со нца. Яна 
шчы та ла ся да бром, ка то рае пры на сі лі. Га ва ры лі, 
што звяз да пры но сіць шчас це на весь год.

На сле ду юшчы дзень ха дзі лі се яльш чы кі і сы-
па лі зяр но, пры етым пры га вор ва лі:

 — Сею, сею, за ся ваю,
З Но вым го дам па здраў ляю.
На дру гую куц цю га та ва лі мно га ча го, бо 

яна ж ба га тая. За кан чваў ся пост, і елі ўсё пад-
рад.

На Ка ля ды ма ла дыя, сва бод ныя (не за муж нія) 
дзеў кі ўсё ўрэ мя га да лі. На пры мер, вы хо дзі лі на 
ву лі цу і ў пер ша га муж чы ны ці хлоп ца спраш ва-
лі іме. Якое бы ло іме, так зна чыць бу дуць зваць 
бу душ ча га му жа.

Пяк лі блі ны, вы хо дзі лі на ву лі цу і кі да лі са ба-
кам. Чый блін пер вы з’елі, тая хут чэй за муж вы й-
дзе.

Яшчэ бра лі ча ра вік і кі да лі це раз кры шу. У які 
бок ён бу дзе гля дзець, з та го бо ку і пры йдзе жа-
ніх.

Све цяць во ду і ёй у ха це пыр ска юць, у са раі, 
п’юць то жэ.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 Ка лі пер шы дзень Ка ляд вы да ецца па год лі вы, 
бу дзе не ўра джай ны год, а ка лі па хмур ны і снег 
ідзе — ура джай ны.

У вёс цы ха дзіў на тоўп ма ла дых лю дзей, бы-
лі пе радзе тыя ў цы ган ку, ме ха но шу, дзе да, ба-
бу, осо бен но трэ ба, штоб бу ла ка за. Усе ска ка-
лі, спя ва лі. Па том ка за пад ала, штоб яе пад-
няць, то лю дзі (хо зя іны) да ва лі са ло, коў ба су, 
пры сма кі.

Сна ча ла, каб за йці ў ха ту, яны спя ва лі:

Доб ры ве чар то му,
Хто ў гэ тым до му.
Не хо чам мы ча каць —
А хо чам ка ле до ваць.
Шчод ра ноч ка на ча ва ла,
Што ты, баб ка, га та ва ла?
Што ва ры ла, што пяк ла?
Да вай зра зу да ста ла.
Шчад рую, шчад рую,
Коў ба су чую.Да йце коў ба су,
Я да до му за ня су!
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А ка лі Ко ля да хо це ла іці ўжэ, 
то яны дзя ка ва лі гас па ды не.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Бра ім Ган ны Пят роў ны, 1937 г. н., 

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

Пес ня ка ляд ная

 Ого-го, ко за, ого-го, се ра,
Дзе ж ты рож кі дзе ла?
На соль пра ела,
Соль до ро гая,
Хо зяй ка ску пая.
На шая ж ко за
Дэй до ро гая.
Ой ты, ко зо нь ка,
Не йдзі ў тэ сель ца
Под ка наў ку,
Бо ў том сель цэ
Е лі хія стрэ ль цэ.
Ра да нь ку ра дзяць,
Ко за нь ку стрэ цяць.
Я ж та бе ра ды
Дэй не ба юся.
За цём ны лу жок
Дэй за ступ лю ся.
То ль кі ба юся
Ста ро га дзе да,
Што на пе чы ся дзіць,
Стрэл ку час дзер жыць.
Стрэл ка гоп,
Шчэй но вы гар шчок.
Гоп! Шчэй но вы гар шчок
По вен во дою.
Не люб лю дзе да,
Што з бо ро дою.
Вон ме не ўб’е,
Шку ру об дзе рэ,
Круз шчы ры сердцэ,
Круз по ло цен цэ.

* * *
Ці до ма, до ма
Сам пан?
Све ты ве чор, све ты Ва сі ле!
Ой, ко лі ж до ма,
За сці лай ста лы.
За сці лай ста лы
Усе це со вые
Да на лі вай куб кі
Усе мед овые.
Да пры йдуць к та бе
Да ўсе гос ці кі.
Што пер шы госць —
Ясны ме сяц,
А дру гі госць —
Ясно со ней ка,
А трэ ці госць —
Ясны зо рэ нь кі.
Пры не суць то бе
Тры гос цін чы кі.
Пер шы гос цін чык — 
Бер лё вы вен чык,
А дру гі гос цін чык —
Зо ло ты пер сцё нок,
Трэ ці гос цін чык —

Да ра гія сук на.
Бер лё вы вен чык
Го лоў ку клен чыць,
Зо ло ты пер сцё нак
Ру чэ нь ко ло міць,
Зо ло тая сух ня
След за ме тае.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад За нке віч На тал лі Ці ха наў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

КА ЛЯД НАЯ ВА РАЖ БА

 Аб ні ма лі плот. Ка лі па рны, то за муж по й-
дзеш.

Га да лі на зер ка ла. То пло хее. Трэ ба зра біць 
тры чёр тач кі. Га да юць у ха це. Па срэ дзі не ў 12 
ча соў. Па ка жац ца што-та — і трэ ба за кры чаць, 
бо за ду шыць.

Дро вы пры но сяць і шчы та юць. Ка лі іх па-
ра — вы йдзеш за муж.

Пад арож нік пад пад ушку па ла жыць нада — 
та ды су джа ны пры сніц ца.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Клі мен ка Ма рыі Вік та раў ны, 1919 г. н., 

сту дэн та мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

Трэ ба ўзяць за мок і на нач за мкнуць і па ла-
жыць пад ка ло дзеж, а ключ — у га ла ву пад пад-
ушку. Ло жыш і ка жаш:

Су джа ны-ра джа ны,
Пры дзі ка ня па іць
І пры дзі ка мне клю ча пра сіць.

Нада па ймаць чор на га жуч ка і па са дзіць у 
спі чач ны ка ра бок. Пры вя заць да мі зін ца на на-
зе: ку ды па вя дзе, ту ды і вы йдзеш за муж, там і 
бу дзеш.

За пі са на ў в. Ка ба чок 

ад Бя ля евай Пра скоў і Мі кі таў ны, 1923 г. н., 

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 У ноч з 13 на 14 янва ра збі ра лі ся дзе вач кі, якія 
бы лі без за муж жа. Ся род іх дзяў чы на, якая ня-
даў на вы шла за муж. На лі ва лі ва ды ў ста кан, чуць 
менш па ла ві ны, кла лі ў гэ тую ва ду аб ру ча ль нае 
ка ль цо. За па ль ва лі тры свеч кі, ста ві лі вак руг ста-
ка на. Нада, каб у ха це бы ло цём на. Ся да лі вак руг 
ста ка на, штоб ён па ся род ке быў. За тым кож на з 
дзе ва чак па оча ра дзі на кла ня ла ся над ста ка нам і 
гля дзе ла ў ка ль цо. Не ль зя бы ла раз га вар ваць ці 
смя яцца, а то па мя шае га дан ню. Ка лі па вя зе, то 
мож на бы ло ўба чыць лі цо свай го су джа на га.

А яшчэ га да лі так. У краш чэн скую ноч са дзі-
лі ся з та ва рыш ка мі на ўкол ста ла, ста ві лі ў ся рэ-
дзі ну за па ле ныя свеч кі (сто ль кі ж, ско ль кі і дзяў-
чат). У на ча ле га дан ня бра лі ся за ру кі, каб сам-
кнуў ся круг. Га ва ры лі ўсе раз ам: «Бу душ чае, 
па ка жысь!» (3 разы).

Да на ча ла га да нія на рэз ва лі бу маж кі і ры са-
ва лі кар цін кі: сяр дзеч кі, ключ, цве ток, ка пей ку, 
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крэст. Этые бу маж кі ла жы лі ў мя шо чак. Ка лі га-
да лі, па очэ рэ дзі вы цяг ва лі бу маж кі па тры каж-
дая. Пер вая — са мая га лоў ная. Гля дзе лі: ка лі ка-
пей ка, то муж бу дзе ба га ты, сяр дзеч кі — лю боў, 
цве ток — шчас лі вая за муж жа, ключ — тай на, 
крэст — не ско рае за муж жа. Вось так ха це лі 
ўзнаць сваё бу душ чае.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Во ль гі Мі кі ціч ны, 1926 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

 Ка лі пер шыя зор кі за све цяць, на ста ле кла-
дуць ка ла сы — па ад ным з кож на га сто га, а по-
тым, ка лі зяр ня ты з іх вы сы пуц ца, лі чаць іх і ва-
ро жаць, ко ль кі зяр нят, сто ль кі бу дзе ў на ступ-
ным го дзе ста гоў.

На па пя рэ дад ні Ка ляд стол па кры ва юць се-
нам, а по тым ужо аб ру сам. Сеў шы вя чэ раць, 
жан чы ны вы цяг ва юць сцяб лі ны, а па да ўжы ні іх 
мяр ку юць пра да ўжы ню льну бу ду ча га ўра-
джаю.

Трэ ба бы ло па клас ці грэ беш ка і плот ка но со-
во го под под ушкой, каб жа ніх пры йшоў, на пры-
мер, цяг не ето го плот ка к се бе ілі гре беш ка.

У ко ло дзезь, у во ду пя сок сы па лі. Ка лі во да 
шы піць, то свяк ру ха пло хая бу дзе.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н., 

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 На ка ляд ныя свя ты дзяў ча ты ва ра жы лі аб 
сва ім бу ду чым за муж жы. Вы хо дзі лі дзяў ча ты ў 
сад і кры ча лі. По тым слу ха лі: у якім ба ку ад гук-
нец ца, з та го бо ку трэ ба ча каць су джа на га.

Пры но сі лі ў ха ту аб ярэ мак дроў і лі чы лі іх: 
ка лі чот нае чыс ло па лен, то бу дзе ў па ры, ка лі 
не чот нае — не.

Аб хоп лі ва лі ру ка мі плот і лі чы лі, ко ль кі чыс-
та ко лін: па рнае чыс ло — у па ры, не пар нае — 
не.

Кі да лі са ба цы блі ны. Чый блін са ба ка схо піць 
пер шы, тая по йдзе за муж ра ней за ўсіх.

За пі са на ў в. Бры нёў 

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на), 

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту ра ве), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Пры за бі ван ні ка ба на, ка лі кры ві льец ца 
шмат ня спын ным стру мен нем, гэ та зна чыць, 
што ле та бу дзе да жджлі вае, ад сюль вы вад, што 
гной трэ ба за вор ваць, а не се яць «пад пры сціл-
ку».

За пі са на ў в. Боб ры кі 

ад Ма кей чык Ні ны Андрэ еўны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Рос Н.

 На Ка ляд кі трэ ба ў ку то чак па ста віць во ду 
под ло жак, а на верх па клас ці лу чын ку, і пры-
сніц ца (ка лі іе да чка, трэ ба каб маць ета зра бі ла) 
да чцэ хло пец, які бу дзе яе пе ра во дзіць це раз 
мос цік. Гэ та бу дзе яе жа ніх.

Мож на зра біць і хлоп цу, то гэ та бу дзе яго ня-
вес та.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Ша ра мет Во ль гі Мі ка ла еўны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Дро вы рэ за лі к Ка ля дам, кру пу ма ло лі, во, пша-
ні цу, каб бы ло пі ра га спек ці. Ва ры лі ка шу, куц ця 
бы ла. Пяр лоў ка гэ та бы ла. Во, ма ло лі ж, блі ны этыя 
дзе ла лі. Пяр лоў ку таў клі, ка шу ва ры лі, куц цю. Вот, 
на заў тра ўжэ, ма ці бя рэ эту куц цю, ня се на стол. 
Кла дзе се на кла чок, каб кур кі ня слі ся. Ужэ ня се за 
стол, а мы ўжэ кры чым з-за ко мі на: «Ку да, ку да, ку-
да, ку да?» А яна ка жа: «На стол». А мы ка жам: «А 
мы ка лі бу дзем есці?». А яна: «Па том».

На Ка ля ды ха дзі лі, ка ля да ва лі. Ну, адзя ва лі ся 
па-зім ня му. Дзе да Ма ро за дзе ла лі. Ха дзі лі, шчад-
ра ва лі. Угаш ча лі хто чым: хто ві на дасць, а хто 
гро шай дасць, хле ба, са ла. А па том гу ля лі.

Спраш ва юць:
— Раз ре шы це, ха зяй ка, па ка ля да ваць?
— Па жа луй ста, ка ля дуй це.
Ва ра жы лі. Пе ра кі да юць дро вы чэ раз усю 

кры шу. Еслі пе ра кі нуў кры шу, зна чыць па шчы-
та юць. Еслі кі нуў 6, 8 — эта па ра, еслі 7 — не.

Яшчэ на зер ка ла га да лі. Стаў ля юць зер ка ла і 
ва ду стаў ля юць. І гля дзяць, вро дзе, жа ніх ужо 
вы хож вае. Па зна вай яго. Твой — ня твой. Як 
твой, так вы йдзеш за муж.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Пра скур скай Са фіі Мі ка ла еўны, 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

 На Ка ля ду ішлі га даць. Пад ыхо дзі лі да чу жых 
дроў і вы цяг ва лі па ле ны. Ка лі па ле на без су коў, 
роў нае — му жык бу дзе доб ры, а ка лі з су ка мі ці 
кры вое, то му жык бу дзе па га ны.

Пад ыхо дзі лі дзяў ча ты да сва ёй ці чу жой ха ты 
і слу ха лі пад вок на мі пра што га во раць. І якое 
муж ское імя пер шым па чу юць, так бу дзе звац ца 
му жык.

Дзяў ча ты ўве ча ры ста на ві лі ся ў рад і кі да лі 
праз ха ту свае ча ра ві кі. Чый быў да лей пе ра кі-
ну ты, той пер шы вы йдзе за муж. А ка лі зу сім не 
пе ра кі не, то не вы йдзе.

Як уз ыхо дзіць ма ла дзік на не бе, трэ ба вуй сці 
на га нок і ска заць:

Ма ла дзік ма ла ды,
У ця бе рог за ла ты.
Ты вы со ка хо дзіш,
Усіх ба чыш:
І ста рых, і ма лых,
Юна коў і дзяў чат.
Дык па зволь мне то го по ві даць,
З кім мне ў па ры век ве ка ваць.

Па сля гэ та га ні з кім не га ва рыць, іці ла жыц-
ца спаць.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Па ўта ран Лі дзіі Ва сі ль еўны, 1924 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г.

 Ста ві лі два зер ка лы — ад но бо ль шае, дру-
гое мен шае. Па ба кам ста ві лі дзве свеч кі і, гле-
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дзя чы ў зер ка ла, га ва ры лі: «Су джа ны-ра жа ны, 
з’яві ся». Па ві нен быў па ка зац ца бу душ чы суп-
руг.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Па ўта ран Пе ла геі Ма ла фе еўны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

ВЕС НА ВАЯ 
КА ЛЯН ДАР НА-АБ РА ДА ВАЯ 
ПА ЭЗІЯ
МАС ЛЕ НІ ЦА

 У нас Мас ле ні цу не спраў ля лі. Ра бі лі ма лыя 
гос ці, а не гу ка лі вес ну, усе за ра бо тай…

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

 На ша мас ле ні ца га да вая,
Яна гос цей ка да ра гая,
Яна пе шаю к нам не хо дзіць,
Усё на ко ні ках раз’язджае.
Што бы ко ні кі бы лі ва ра ныя,
ыШто бы слу гі бы лі ма ла дыя.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы 

ад Ган чар Евы Ад амаў ны, 1937 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Мас ля ніч ка ўсяг да спраў ля ецца ў кан цы зі-
мы. У нас от, на пры мер, гу ля лі яе так. Збі ра лі ся 
ра не нь ко ўся ма ла дзёж ды ішла на Лы су Га ру ў 
нас там у Дуб ро ве. Не слі чу ча ло з са ло мы. Ужэ 
быц цам эта зі ма. Ста ві лі яе ля Лы сае га ры, а за-
цем за па ль ва лі яе. Это ўжэ зна чы ло, што мы пра-
га ня ем зі му.

Гу ля лі, елі блін цы, раз ные вы пяч кі ў ві дзі го-
лу баў, пці чак раз ных. А та ды які-не будзь хлоп-
чык ма ла дзе нь кі за ла зіў на етую го ру і на чы наў 
за пя ваць, а дру гіе ему па ма га лі і ка ра год ва дзі лі:

А ў нас сён ня Мас лян ка, Мас лян ка!
А з кус та лас таў ка, лас таў ка.
Се ла ў ха зя іна на та ку, на та ку,
А ён ка жа: «За се ку, за се ку!» 
— Не ся чы мя не, не ся чы,
Бу ду та бе слу жыць, слу жыць,
Тва іх дзе так кар міць, кар міць!

На Ула са (на Мас лян ка ў чац вер) аб’язджа лі 
ма ла дых ко ней, бы коў, ва лоў. Гой да лі ся на ва ро-
тах то ль ко хлоп цы і дзеў кі. Ка за лі ста рыя лю дзі, 
што гой дац ца трэ бо для та го, каб на той год рос 
лён доў гі і крэп кі.

Яшчэ пе лі от та ку пе се нь ку:

А сён ня ў нас Мас лен ка, Мас лен ка,
Ой, ля-лю, ра но Мас лян ка, Мас лян ка!
А із кус та лас таў ка, лас таў ка,
Ой, ля-лю, ра но лас таў ка, лас таў ка!
Ся дзіць яна вы со ко, вы со ко,

Ба ча яна да лё ко, да лё ко,
Ой, ля-лю, ра на да лё ко, да лё ко!
Што ў дзя рэў ні дзее цца, дзее цца,
Ой, ля-лю, ра на дзее цца, дзее цца!
Дзе віць хлап цоў жэ няц ца, жэ няц ца,
Ой, ля-лю, ра но жэ няц ца, жэ няц ца!
Дзе віць дзе вок вян ча юць, вян ча юць,
Ой, ля-лю, ра на вян ча юць, вян ча юць!

Ну, от і ўсё, уся Мас лян ка.

За пі са на ў в. Пя соч ная Бу да Го ме льс ка га р-на 

ад Гош ка Евы Пят роў ны, 1929 г. н. 

(ура джэн ка в. Дуб ро ва Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Мас ле ні ца свят ку ецца ў лю тым. Гэ тае свя та 
ўклю чае ў ся бе за кан чэн не зі мы і па ча так вяс-
ны. Існуе та кое па вер’е, што з гэ тым свя там пры-
хо дзіць цяп ло, пры ля та юць птуш кі, па чы нае 
рас ці тра ва.

На Мас ле ні цу мяс ное не елі, а то ль кі ма лоч-
нае: сыр, смя та на, мас ла, ма ла ко. Та му і на зы ва-
ецца так гэ тае свя та. На яго пяк лі блі ны і час та-
ва лі сва іх гас цей.

У нас яго свят ка ва лі ў ся рэ дзі не вяс ны (на 
кры жа ван ні да рог), та му што там бы ло бо льш 
мес ца. У цэн тры гэ та га мес ца ста яла ба ба-пу да-
ла, зроб ле нае з са ло мы. Ка ля яго спя ва лі жар-
тоў ныя пес ні, час туш кі, ва дзі лі ка ра го ды, гу ля лі 
ў роз ныя гу ль ні. Па сля спа ль ва лі пу да ла, бра лі 
по пел і вы ха дзі лі ў поле, рас кі да лі яго, каб быў 
доб ры ўра джай.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 Гэ тыя свя ты свят ку юць раз ам у пер шую ня-
дзе лю са ка ві ка. У цэнтр на род на га гу лян ня на 
ва зу едуць лю дзі ў на род ных кас цю мах, якія вя-
зуць з са бою «ба бу» — чу ча ла з са ло мы, апра ну-
тае ў спад ні цу, су кен ку і хус тку. «Ба ба» сім ва лі-
зуе зі му, яе ста вяць вы со ка на плош чы. Пра хо-
дзяць на род ныя гу ль ні, но сяць блі ны і «жаў ру-
коў». «Жаў ру кі» — гэ та пя чэ ні кі, уну тар якіх 
за пя ка юць па пер кі з па жа дан ня мі. На плош чы 
ста іць вы са чэн ны глад кі стоўб з кры жа ві най 
звер ху. На ёй ві сіць аб авяз ко вы ў гэ тае свя та 
крас ны пе вень у ка роб ке і іншыя пры зы. Ду жыя 
хлоп цы пад му зы ку і пес ні ле зуць на стоўб, каб 
іх да стаць.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Пяк лі блі ны, гу ль ні ўся кія дзе ла лі. Пяк лі га-
луш кі і раз да ва лі дзе цям.

Ад кры ва лі хлоп цы дзве ры і кі да лі па ле на ў ха-
ту. Так хлоп цы за ля ца лі ся да мес тач ко вых дзе вак, 
каб тыя не ся дзе лі ў ха це, а ішлі на ву лі цу.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)
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 Мас ле ні ца па чы на ла ся ў чац вер. Гас па ды ня 
пяк ла блі ны, па ку да гас па дар пра ца ваў. Ка лі ра-
бо та спы ня ла ся, гас па ды ня пад ава ла блі ны на 
стол, цэ лы стос блі ноў. Гас па дар раз ра заў гэ ты 
стос блі ноў крыж-на крыж, на ча ты ры час ткі. За-
тым кож ны член сям’і браў чвэрць блі на, скруч-
ваў яго і апус каў у міс ку з тво ра гам і раз агрэ тым 
ка роў ім мас лам. Раз ам з блі на мі на стол пад аваў-
ся і се ля дзец. У гэ ты дзень га рэл кі не пі лі, яе па-
чы на лі піць з пят ні цы.

Ра ней быў та кі звы чай «раз віт ван ня». У апош-
ні дзень Мас ле ні цы ве ча рам, па сля вя чэ ры, гас-
па дар са дзіў ся на кут. Да яго па чар зе пад ыхо дзі лі 
спа чат ку муж чы ны — бра ты і сы ны, а по тым 
жан чы ны, кла ня лі ся да зям лі і пра сі лі пра ба чэн ня 
за сваі гра хі і па мыл кі. Па сля гэ та га гас па дар сы-
хо дзіў са свай го мес ца, кла няў ся да зям лі ўсёй 
сва ёй ся мей цы, про ся чы так са ма да ра ван ня за 
ўсе сваі гра хі.

Ве ча рам на ву лі цы са бі ра ла ся мо ладзь, пес ні 
спя ва лі, ска ка лі, Мас ле ні цу пра во дзі лі.

А мы Мас лен ку да жы да лі
І ў ва кон ца па гля да лі,
Га ру сы рам на бі ва лі,
Звер ху мас лам па лі ва лі.
А ад сы ра — га ра сы ра,
Ад мас ла — га ра ясна.
А на два ры сняж кі сып люць,
А нас мам кі да моў клі чуць.
Нам да моў кі не ха ціц ца,
Нам ха ціц ца пра ка ціц ца.
На ша Мас ле ні ца га да вая,
Яна гос цей ка да ра гая.
Яна пе шаю к нам не хо дзіць 
— Усё на ко ні ках раз’язджае.
Што бы ко ні кі бы лі ва ра ныя,
Што бы слу гі бы лі ма ла дыя.

Ку мы, сва ты і рад ня ездзі лі на са нях у гос ці 
адзін да ад на го. Пес ні спя ва лі, ска ка лі, гу ля лі ва 
ўсю моц.

У нас мас ле ны дзень.
На га ры ба бы ся дзе лі,
Ку ла ком зям лю па бі лі,
Аб ня вес тках су дзі лі.
Ад на ня вес тка шэ ль ма бы ла:
Клець за па лі ла, упроч па йшла.
А як там ба гац ця зга рэ ла,
Жа лу до ва боч ка ві на бы ла,
Арэ ха ва мі са мас ла бы ло.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Па ршын Але ны Ры го раў ны, 1925 г. н.

 Мас ле ні ца пра хо дзі ла ве се ла і шум на. Кож-
ная гас па ды ня на Мас ле ні цу пек ла блі ны. Гэ тыя 
блі ны кож ны член сям’і па ві нен быў з’есці. Блі-
ны пек лі ся ў го нар со нца.

У мас ле ніч ныя дні аб’язджа лі ма ла дых ко ней, 
аб кат ва лі но выя са ні.

Па ве ча рах мо ладзь збі ра ла ся ў гур ткі, спя ва-
лі пес ні, ска ка лі. Ве ша лі арэ лі, пры вя заў шы доў-
гую вя роў ку да дрэ ва. Рад ня ездзі ла адзін да ад-
на го ў гос ці. Гас па ды ня пры ма ла гас цей, час та-
ва ла іх га рэл кай і асаб лі ва блі на мі.

На Мас ле ні цу па лі лі кас тры, а ў ня дзе лю мо-
ладзь устрай ва ла про ва ды Мас ле ні цы, спа ль ва лі 
яе. Ра бі лі чу ча ла з са ло мы, пад па ль ва лі яго і ва-
дзі лі ва кол яго ка ра го ды.

За пі са на ў в. Ка пат ке ві чы 

ад Граб ко Ве ры Андрэ еўны, 1924 г. н.

 Мас ля ны ты дзень пра хо дзіў ве ль мі шум на. 
Мо ладзь збі ра ла ся куч ка мі, пля са лі, спя ва лі, 
жар та ва лі.

Кож ная жан чы на рых та ва ла ся да пры хо ду 
гас цей: пяк ла на ліс ні кі, да ста ва ла га рэл ку. Уве-
ча ры, ка лі пры язджа лі на са нях гос ці, яна пры-
вет лі ва іх сус тра ка ла і по тчы ва ла.

У ня дзе лю па сля аб еда па ўсю ды па чы на лі ся 
про ва ды Мас ле ні цы. Хто ра біў за стол ле то ль кі 
са сва ёй сям’ёю, а хто гас ця ваў з усёй рад нёй.

Мас лі ная, шчас лі вая,Пра цяг ні ся да Вя лі кад-
ня!Мас лі ная, шчас лі вая, бе ла вут ка,Ня сі сы ра, мас-
ла, да ня хут ка.А хто сы ру не дае, ня хай та му па гніе.

За пі са на ў в. Дру гая Сла бод ка 

ад Клеў жыц Надзеі Сця па наў ны, 1924 г. н.

 Мас ле ні ца — гэ то про во ды зі мы і сус трэн не з 
вяс ною. Ра бі лі ў на ро дзі чу ча ла — гэ та зі ма, а па-
зней яго спа ль ва лі.

Пяк лі ў гэ ты дзень блі ны са мыя роз ныя, уся-
ля кія. Усем бу ло смач но есць. Ва дзі ла мо лодзь ко-
ро го ды. Гэ то ве ль мі бу ло гул лі вае свя та.

Па мя таю, кла ла ся цэ ла стоп ка блі ноў на стол 
і ба ць ко раз рэз ваў гэ тыя блі ны на крыж. По тым 
усе пры сту па лі есці.

Па след ні дзень Мас ле ні цы пра хо дзіў на ву лі-
цы. Ма лыя ка та лі ся з го рак на са нях.

Так вось і пра хо дзі ло свя то гэ то.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Га ра вец Эле ано ры Ігна ць еўны, 1936 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

 На Мас ле ні цу пя куць блі ны, час ту юць імі гас-
цей. К блі нам пад ава лі мас ла. Устрай ва лі раз ныя 
гу лян ні, за пра га лі ко ні, пры бі ра лі ду гу ў цвя ты. 
Ігра лі на гар мош ке, бі лі ў ба ра ба ны, што бы зі ма 
быс трэй сыш ла, а вяс на быс трэй на ста ла. Па лі лі 
чу ча ла зі мы. Устрай ва лі ба ль шые гу лян ні.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

СТРЭ ЧАН НЕ

 Зі ма з ле там устра ча ецца. Еслі на Стрэ чан не 
цёп ла, то бу дзе ўжэ цёп ла, а ма ро зы ад ыйдуць. 
Еслі хо лад на — прадзер жыць 6 ня дзель. А ешчо, 
ад куль ве цер пад уе, з яко га краю (з се ве ра ці з 
юга), та кая па го да і бу дзе.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

ГУ КАН НЕ ВЯС НЫ

 Гу ка лі вяс ну на Мас ле ні цу. Бя руць ёлку, убі-
ра юць яе ў цвя ты, як на сва дзь бу, за хо дзяць на 
кры шу і гу ка юць вяс ну:
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Ой, вес на, ой, крэс на,
Што чу жыя жон кі,
Хоць крос на, а мая ма ці не тка ла,
По туг лён куч кі пус ка ла.
Ой, вес на, ой, крэс на,
Што ж ты на ма пры няс ла?
Дзет кам по ееч ку,
Хлоп цам по кру чэ чэч ку,
Ой, вес на, ой, крэс на.

І тан ца ва лі з му зы каю. Но са мо, ле зуць вы со-
ко на са рай, штоб то ль кі вы со ко тан ца ваць. 
Дзяў чы ну вы бі ра лі на роль «Вяс ны». Бы ло па-
ўся ка му.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 Ой, вяс на-крас на!
Да чу жые ма це ры ткуць,
А мая ма ці не тка ла,
А пад лёд ку жаль пус ка ла.
Плы ві-плы ві, ку жаль, ва лак ном,
А на зад ка мне сук ном.

За пі са на ў в. Га лу бі ца 

ад Па шук Але ны Сця па наў ны, 1925 г. н. 

(пе ра ся лен ка з г. Шах ты Рас тоў скай вобл.), 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 У-у-у, ой, вяс на,
Ой, крас на.А што ж ты нам вы няс ла?
А ці з сы ру ку сок?
А ці з мас лей ка бру сок?
А ці па яеч ку?
Ці па пі ра жоч ку?
У-у-у, ой, вяс на,
Ой, крас на!
А люд скіе ма ці крос ны ткуць,
А мая ж не на чы на ла,
Пад лёд луч кі па кі да ла.
У-у-у, ой, вяс на,
Ой, крас на!

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 На ра жа лі так са ма і «Вяс ну» — пры го жую ма-
ла дую дзяў чы ну — у зя ле нае плац це, упры гож-
ва лі яе вян ка мі з кве так і сту жак. У кан цы гу лян-
ня пад па ль ва юць чу ча ла зі мы, каб па гу каць вяс-
ну. Мно га-мно га лю дзей бя руц ца за ру кі ў ка ра-
год, бя руць «Вяс ну» і хо дзяць з пес ня мі ва кол 
па ла юча га чу ча ла. Спя ва юць вяс нян кі.

Ой, вяс на, вяс на

Ой, вяс на, вяс на, ты вя сен неч ка,
Ой, лі, ой, лю лі, ты вя сен неч ка,

Дзе твая да чка ўсё й пан енач ка,
Ой, лі, ой, лю лі, усё й пан енач ка?

Па гна ла бы коў да й пад лі пач ку,
Ой, лі, ой, лю лі, да й пад лі пач ку.

Ся дзіць у са доч ку, шые са роч ку,
Ой, лі, ой, лю лі, шые са роч ку.

Пры йшлі ма ль чы кі — у ба ра бан чы кі,
Ой, лі, ой, лю лі, да й у скры пач кі.

Пры йшлі дзе вач кі, да й у скры пач кі,
Ой, лі, ой, лю лі, у ба ра бан чы кі.

По йдзем, дзе вач кі, пра гу ля емся,
Ой, лі, ой, лю лі, пра гу ля емся,

З цёп лай вяс ной сус тра ка емся,
Ой, лі, ой, лю лі, сус тра ка емся.

Бла гас ла ві, ма ці

Бла гас ла ві, ма ці,
Вяс ну гу ка ці,
Цёп ла га ле та
Да жы да ці.

Вяс на, вяс ня нач ка

— Вяс на, вяс ня нач ка,
Дзе твая да чка Уль янач ка? 
— Ся дзіць у са доч ку, шые са роч ку. 
— Якую са роч ку? 
— Льня ную
Свай му та ту ка ха на му.
Шые са роч ку па скон ную
Свай му мі ла му па скуд на му.

Вяс нян ка

Зі ма з ле цей кам сус трэ ла… У!
Сус трэ ла ся,
Зі ма ў ле цеч кі пы та ла… У!
Пы та ла ся: 
— Ці бы ло ле та ці не бы ла? У!
Не бы ва ла,
Ма ці на ву лі цу не пус ка… У!
Не пус ка ла,
Усё ка мо рач ку за мы ка… У!
За мы ка ла,
А ў ка мо рач цы ва ке ня… У!
Ва ке ня нач ка,
А ў ва ке няч ку ква тэ ра… У!
Ква тэ рач ка,
Ох, кі ну, гля ну ў ва ке ня… У!
У ва ке няч ка,
Да й па ву лі цы пы лок мя…У!
Пы лок мя це,
Бо жа Ма ці та нок вя… У!
Та нок вя дзе,
Шчэ й з ма ло ды мі ма лод ка…У!
З ма лод ка мі,
А шчэ й і з ма імі пад руж ка мі.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 На Пет ры каў шчы не гу ка лі вяс ну з ка ра ва ем 
(аграр ная ма гія, ку льт ні вы).

Па сля Мя са еду пе рад по стам, гэ та зна чыць, 
на Мас ле ным тыд ні, «гу ка лі вяс ну».

Вяс на-крас на,
Што ты вы нес ла?



32

Ой! Што ты вы нес ла?
А я вы нес ла
Чэ рэ пок мас ла, га ла ва крас на.
Ой, што ты вы нес ла?
Гар шо чок сы ра,
Га ла ва сі ва.
Ой! Што ты вы нес ла?
Усе дзе вач кі
Па вы хо дзі лі.
Ой! Што ты вы нес ла?
Ад но ад нае не вы ве лі,
Бо ў Га леч кі дзі ця ма лэ. 
Ой! Што ты вы нес ла?
Дзі ця пла чэ, ка лы хаць хо чэ.
Ой! Што ты вы нес ла?
Гор шо чок кі піць,
Вы кі паць хо чэ.
Ой! Што ты вы нес ла?
Устань ста ры, па ка лыш дзі ця,
А я по йду
Дэй по вес ную,
Дэй по вес ную,
Дэй по вес ную.

* * *
Гэй, вяс на! Гэй, крас на!
Ды што ж ты нам вы нес ла?
Тры ко рэс ці з ра дас ці.
Ад на ко рэсць — лен тач кі.
Там, дзе дзе вач кі гу ля лі,
Там кас ніч кі ля жа лі.
Там дзе ма ль чы кі гу ля лі,
Там пад ру жэ нь кі ля жа лі.
Гэй, вяс на! Гэй, крас на!
Ды чу жыя жон кі ткуць крос на,
А мая ма ці не тка ла,
Ды пад лёд ануч кі пус ка ла.
Ды плы ві це, ануч кі, та ла кен цем,
А на зад ануч кі па ла цен цем.

* * *
Ой, вы йдзем, дзе вач кі,
На но вае ле та.
Зі ма ва лі — не спе ва лі, вяс ну жда лі…
Ой, чы роч ко-пта шэч ко,
Не за ле та да ле чэч ко,
Не за нось вен чы ка.
Бо мой вен чык-па трэб чык.
Брат ка жа ні ці,
Сяс тру за муж ад да ці.
Сяс тру за муж ад да ці,
Вя сел ле спраў ля ці.

Па чы на лі аб рад з пес ні, у якой звяр та лі ся да 
ста рых лю дзей з про сь бай да зво ліць «вяс ну гу-
каць»:

Блас ла ві це, ста рые лю дзі,
А й вяс ну-крас ну за гу каць,
За гу каць жэ.
Лю ту зі му ж за мы каць,
За мы каць жэ.
Вяс ну да крас ну на ву лач ку,
На ву лач ку ж.
Лю ту зі му ў ка мо рэч ку,
У ка мо рэч ку.

* * *
Вол бу шуе —
Вяс ну чуе.
Ба ран блее 
— У поле хо чэ.
Кур ка са ко чэ — 
Не сці ся хо чэ.
Дзеў ка пла чэ — 
За муж хо чэ.
Ста рый крэх чэ — 

Па жыць хо чэ.

* * *
Ой, вы йдзем мы на гор ку
Ды па клі чэм Бо га
Ад мык нуць зем лі цу,
Вы пус ціць рас іцу.
Бу дзе мо зі му за мы ка ці,
Цёп ла ле то ад мы ка ці,
Штоб нам, дзеў кам, цёп ла гу ля ці.

За кліч ка «Со ней ко»

Све ці, све ці, со ней ко,
Штоб нам бы ло цеп ле нь ко,
Ай, лю лі, лю лі,
Лю ле нь кі, лю лі.

Пад хат кой се дзе чі,
Ку со чок хле ба дзер жа чы,
Ай, лю лі-лю лі,
Лю ле нь кі, лю лі.

Яеч кі ка ча ючі
Ды пес ні спя ва ючі,
Ай, лю лі-лю лі,
Лю ле нь кі, лю лі.

Іграў я на дуд ке

Іграў я на дуд ке,
Се дзе чі ў буд ке.

Грае мая дуд ка,
Пры бег ска каць Юрка.

А за Юркам — Янка,
А за Янкам — Та нь ка…

* * *
А ты, вес на, ты крас на,
Што жэ ты нам пры нес ла?
А пры нес ла, пры нес ла
Цёп ла ле то ці хо,
І цёп лу во дзі цу,
І цёп лу во дзі цу,
З зем лі цы тра ві цу,
Ста рым баб кам — па кій ку,
А па стуш кам — па яйку.

Дай, Бо жа, да жы тач ка род,
На ста та чак плод.
Лю дзям на зда роў е.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Фя до сіі Ка сь янаў ны, 1913 г. н., 

сту дэн тка мі Кі ся лё вай А., Ра бай Л.

Вес на вая пес ня

 Ой, на го рэ за йко сце лец ца, сце лец ца,
А на яго дзеў кі дзі вяц ца, дзі вяц ца.
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Хо чуць хлоп цы за йка зло ві ці, зло ві ці,
Да й у бор шчыч ку зва ры ці, зва ры ці.

Ой, вяс на-крас на

Ой, вяс на-крас на,
Што чу жыя жон кі ткуць крос на,
А я, мо ло дзе нь кая, не тка ла,
Да пад лёд ку жэ лек пус ка ла.

Плы ві, плы ві, ку жэль, во ло кен цэм
Да пры плы ві ко мне по ло цен цем.

Ой, па ехаў Охрэм ко по дро ва,
За го рэ ла са мо дуб ро ва,
А я, мо ло дзе нь кая, ту шы ла
Да ра шэт цам во дзі цу на сі ла.

Ско ль ка ў ма ем рэ ша це во дзі цы,
Сто ль кі ў май го све кор ка пра ўдзі цы.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Куд ра зец Ган ны Іва наў ны, 1922 г. н., 

сту дэн тка мі Скач ко вай Т., Ка роў кі най А.

 Дай ужэ вес на, дай ужэ крас на,
Дай усе лю дзі ткуць крос на.
А моя мі лоч ка не тка ла,
А пад лёд ку жэ лі па пус ка ла.
Плы ві, ку жэль, во ло кен цем,
А ка мне пры плы ві па ла цен цем.

За пі са на ў в. Бак лань 

ад Ка рась Ва лян ці ны Іва наў ны, 1934 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

— Ой ты, вы сна, ой ты, крас на,
Што ж ты нам пры ныс ла?
Чы са ла ку со чак,
Чы мас ла бру со чак?
— Ой, пры ныс ла
Тэп лэ ліс тыч ка ты хае
У тэп лы нь ку во ды цу,
У зы лё нэ нь ку тра вы цу.
Ста рым баб кам — па кі ечку,
Ма лым діт кам — па яеч ку,
А дыў ча там — па вы ноч ку,
Мо ло дым — па сяр поч ку.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

 На гэ тае свя та пяк лі ка ра вай. Уся ка лі ёлку, 
каб за са дзіць гэ ту ёлку ў ка ра вай. Пры бі ра лі 
ёлку цвя та мі. І з гэ тым ка ра ва ем ішлі на ву лі цу, 
за ся ло, на ўзгор кі хлоп цы і дзяў ча ты. Ёлку нёс 
хло пец з ка ра ва ем на га ла ве, і спя ва лі пес ню:

Ой, вяс на-крас на, што чу жыя жан кі
Ткуць крос на.
А я, ма ла дзе нь ка, не тка ла,
Да пад лёд кру жаль пус ка ла. 
— Плы ві, плы ві, кру жаль-ва ла кен цэ,
Да пры плы ві ка мне па ла цен цэ.
А я, ма ла дзе нь ка, ха дзі ла
Да рэ ша там ва ду на сі ла.

Ско ль ка ў рэ ша це ва дзі цы,
Сто ль кі ў май го свёк ры ка пра ўдзі цы.

Ста ві лі ёлку на гор цы і ва дзі лі ка ра год кру-
гом ёлкі, пры га лі, ска ка лі і спя ва лі пес ню ў ка-
ра го дзе:

Ой, на га ры за йка сце лец ца, сце лец ца,
А на мя не хлоп цы дзі вяц ца, дзі вяц ца.
Хо чуць хлоп цы за йка зла ві ці
Дый у гор шчыч ку зва ры ці.
А наш за йка аб ма ро чыў ся,
За тые ва ро цеч ка пе ре ко ціў ся.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы ад Бон дар 

Ган ны Ры го раў ны, 1927 г.н, 

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.).

Ка ра год на-гу ль нё вая пес ня

 У ка ра го дзе мы бы лі.
Ой, лю лі, мы бы лі. (2 р.)

А што вы там ві дзе лі?
Ой, лю лі, ві дзе лі. (2 р.)

Мы ві дзе лі па ра чку.
Ой, лю лі (2 р.).

Ка ва ле ра й ба рыш ню.
Ой, лю лі. (2 р.)

Ты, па ра чка, пры жу рысь.
Ой, лю лі, пры жу рысь. (2 р.)

Ту ды-сю ды па вяр нісь.
Ой, лю лі, па вяр нісь. (2 р.)

Ка го лю біш — вы бі рай.
Ой, лю лі, вы бі рай. (2 р.)

Хоць ня множ ка пры тан цуй.
Ой, лю лі, пры тан цуй. (2 р.)

Ка го лю біш — па ца луй.
Ой, лю лі, па ца луй. (2 р.)

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Він нік Та ма ры Ры го раў ны, 1925 г. н., 

сту дэн там Да ўжын цом С.

 Ка лі гу ка лі вяс ну, пяк лі жаў ру коў, раз да ва лі 
іх дзе цям, каб па ра да ваць ма лых.

Усё ра бі ла ся ў пост.

Гуш ка лі ся на ка чэ лях?
Усё ра бі ла ся на «са ра кас вят кі» (со рак свя-

тых). Ад на ста на ві ла ся на ад ным ба ку дош кі, а 
іншая — на дру гім, а по тым пад скак ва лі.

Ва дзі лі вес на выя ка ра го ды, збі ра лі ся дзяў ча-
ты, спя ва лі. Аб ычна ва дзі лі ка ра го ды ў вас крэс-
ны дзень. Усе пры го жа апра на лі ся і спя ва лі 
пес ні.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д.
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 Па ча так са ка ві ка... Ха дзі лі за ся ло на па лян ку 
дзяў ча ты, бы лі яны ў вя ноч ках. А са мую пры го-
жую вы со кую дзяў чы ну пе ра апра на лі і на зы ва лі 
Вяс ноў кай. Ка лі на ўсіх дзяў ча тах бы лі адзе ты 
вя ноч кі з хме лю, то на Вяс ноў цы — з роз ных 
кве так, а па верх пры кал ва лі фа ту і роз на ка ля ро-
выя атлас ныя лен ты.

Яна ішла пер шая, а ўсе астат нія — за ёй, пе лі 
пес ні, а по тым на па лян цы пад ыма лі ру кі квер ху 
і кры ча лі:

Вяс на, вяс на, пры дзі, крас на,
Зя лё ны мі вет ка мі,
Крас ны мі квет ка мі.

За пі са на ў в. Бел ка 

ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н. 

сту дэн ткай Явор скай С.

Ох, вес на

 Да ўно з крыш шла,Ох, вес на,Да ўно з крыш 
шла,Ой, з стрэх ва да кап ле,Ой, з стрэх ва да кап-
ле.Ой, ні ма ж, ні ма ж май гоДа мі ле нь ка га.Муд-
ро ве нь ка па хне,Ой, муд рой, муд ройДа мой мі ле-
нь кі.Із лу ке пры лу кі,Із лу ке пры лу кі,Ой, за лу кі 
пры лу кі,Ой, пан адзей ся,Да мой мі ле нь кі,Не ў 
вве ре ныя ру кі,Не ў вве ре ныя ру кі,Ой, не ў вве-
ре ныя ру кі.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн та мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)

 Адзна ча ла ся «гу кан не вяс ны» сё ма га апрэ ля. 
У гэ ты дзень лю дзі спя ва лі роз ныя пес ні-вяс нян-
кі. Звы чай на ўсе са бі ра лі ся на не йкім уз выш ку, 
гор цы.

Вяс ну на зы ва лі Ля ляю. Тэе імя ёй усе лю дзі 
да лі:

Бла гас ла ві, ма ці,
Ой, Ля ля-ма ці!
Вёс ну за клі ка ці.

Усё ж гэ то бу ло свя та, яно звя за на бо лей з 
зям лёю, над вор’ем на цэ лы год.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад На вац кай Па лі ны Іва наў ны, 1941 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

СО РА КІ

 На свя та «Со рак свя тых» пек лі су ха ры ра на 
ра ні цай. Су ха ры вы пя ка лі ў вы гля дзе са рок, жа-
ва ран каў. У ад ну з пту шак кла лі што-не будзь і 
за пя ка лі.

Ка за лі, хто най дзе рэч, за пе ча ную ў жа ва ран-
ку, той бу дзе шчас лі вы.

Ра ні цай, ка лі ўсе яшчэ спа лі, вы хо дзі лі ахот-
ні кі і пе ра кі до ва лі праз ха ту па лкі. Ско ль кі па лак 
пе ра ля ціць, сто ль кі ўтак зло віць ахот нік за се-
зон.

За пі са на ў г. Го мель 

ад Дзег ця рэн ка Ні ны Ле ані даў ны, 1960 г. н. 

(пры еха ла з в. Ва ню жы чы Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 У еты дзень гля дзе лі: еслі хо лад на, то бу дзе 
яшчэ со рак ма ра зя нят і быс тра цяп ло не пры й-
дзе.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

БЛА ГА ВЕШ ЧАН НЕ (ДА БРА ВЕШ ЧАН НЕ)

 Да Бла га веш чан ня не тро га лі зем лю, не га ра-
дзі лі, бо быў ба ль шы грэх.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

ВЕР БНАЯ НЯ ДЗЕ ЛЯ

 Рэ жуць вер бу, ідуць у цэр кву і све цяць. Па-
том бі лі адзін ад на го па тры раза і га ва ры лі:

Не я б’ю, вяр ба б’е.
Будзь зда ро ва, як вяр ба,
Будзь ба га та, як зям ля.

Ету вяр бу па том ста ві лі ў ха це, не ка то рыя ў 
за гра дзе над дзь вя ры ма. Ёю ўга ня юць ска ці ну і 
б’юць, штоб ха ра шо ха дзі ла ў ста дзе.

ВЯ ЛІК ДЗЕНЬ

Чыс ты чац вер

У Чыс ты чац вер убі ра лі ў ха це, бя лі лі (ко лісь 
ха ты бы лі бя лё ныя), мы лі па лы, каб бы ло чыс та.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 Одзна ча ло со 26 апрэ лю. Гэ то буў ве лі кі дзень. 
З гэ то го дня на чы на лі ся лет нія гу лян ні. Лю дзі ве-
ль мі рых та ва лі ся до гэ то го свя та, бо шчы та лі гэ то 
свя та бо ль шым і свя цей шым за Ка ля ды.

У гэ тый дзень кра сі лі яйкі. Мо ладзь ва дзі ла 
ха ра во ды. Па ха тах ха дзі лі ва ла чоб ні кі і трэ ба 
бы ло об яза це ль но іх па час та ваць сма ка той.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Кор бут Ма рыі Сця па наў ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

 Об яза це ль но трэ ба бу ло кра сіць яйкі ў шкар-
луп ках от цы бу лі, по свя ціць іх трэ ба бу ло. Моц-
но ма лыя дзе ці лю бі лі біц ца ў біт кі з імі. У ха це 
стра ча лі ўсіх, хто ні за йдзе, доб рэ час та ва лі ўсіх, 
не шка да ва лі. А шчэ об яза це ль но пяк лі бе лыя 
бул кі. Ну, у ка го не по лу ча ла са, то бе лы хлеб 
пяк лі, смач ны.

Сі ль но лю бі лі ва дзіць ка ра год, адзе тыя хо ро-
шэ, па-свя точ на му, спя ва лі пес ні ўся кія.

Ды на пер шы дзень свя тых Вя лі кад нейСа бі-
ра лі са ма лай цы-ва ла чоб ні кі.І ішлі яны ды гу ля-
ючы,Лес каў цоў не пы та ючы,А ў тым ся ле — лю-
бым ся ле,Гу лян не, ска кан не,Вя лі кад не сус тра-
кан не.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Ша ра мет Але ны Арка дзь еўны, 1933 г. н., 

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)
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 Пяк лі бул кі, кра сі лі яйца цы бу ль ні кам. Па-
том ішлі ў цэр кву, там усё гэ та асвяш ча лі. На 
сле ду юшчы дзень ра ні цай, на сне дан не, нада 
бы ла з’есці аб яза це ль на свя цо нае яеч ка і бул ку.

Каг да ўстра ча лі ся на ву лі цы, то га ва ры лі тры 
разы: «Хрыс тос увас крэс», а ў атвет га ва ры лі: 
«Ва ісці ну ўвас крэс».

Гу ля лі з яйца мі на дру гі дзень у біт кі. Чыё 
яеч ка паб’ецца, яго за бі раў па бе дзі цель.

У еты дзень ха дзі лі ў гос ці, час та ва лі адзін ад-
на го.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 За ўтра Па ска, сё ня пя куць пі ра гі. Не ка то рыя 
па свя ціць у цар кве, ну і яйкі про сяць. Ма лыя 
пры хо дзяць дзет кі і за ва ла чоб ным. Яны пры хо-
дзяць на пер вы дзень Па скі, га во раць: «Хрыс тос 
вас крэс», а я ска жу: «Ва ісці ну вас крэс» і дзет-
кам усім даю па яеч ку. Яеч кі кра сі лі хто ў які хо-
ча цвет. Я, на пры мер, об ычно за моч ваю ў цы бу-
ль ні ке ўтрач ком, а ўжэ ўдзень я па лю ў пе чы і 
кра шу ў цы бу ль ні ке.

Еслі я крыс ці ла дзі ця, зна чыць, мой крэс нік 
дол жэн пры ці ко мне з ва ла чоб ным, ня суць не до 
па ры, яны ня суць 5 яец і я ім дам на зад 5 яец. 
Хрэс нік ня се хрос на му об яза це ль но. Гу ля ем у 
біт кі об яза це ль но. Вот оны пры хо дзяць, об яза-
це ль но ў гос ці хрыш чэ нік ідзе к хрос на му, хоць 
он і ма ле нь кі, ма ці ня се на ру ках, но ўсё раў но 
да лжны во ло чо нэ не сці.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Мі кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 А мы ж гос ціч кі не бы ва лые,
Не бы ва лые, не ха джа лые.
Не час та хо дзім, не мно га про сім,
На Вя лік дзень, на пер вой дзя нё чэк.
На чы на ль ні ку — дзе сяць пар еіц, 
Па соб ніч кам — хоць пя та чок,
Ме ха но шу — пшон кі ка ло шу.
Мая му зыч ка не да ра гая,
Трош кі га рэл кі, сы ру на та рэл кі,
Пша ніч ны пі ра жок на за ку соч ку.
Пе ся нь цы ка нец — дзе сёць пар яіц!

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Бе ль ка Мар га ры ты Арка дзь еўны, 1930 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Вя лік дзень лі чыц ца ад ным з са мых га лоў ных 
свят. У гэ ты дзень увас крэс Ісус Хрыс тос, та му і 
ві та юцца та кі мі сло ва мі: «Хрыс тос увас крэс! — 
Ува ісці ну вас крэс!»

Пад рых тоў ка да Вя лік дня ад бы ва ла ся на пра-
ця гу пе рад ве лі код на га тыд ня і за кан чва ла ся ў вя-
лі кую суб оту пры га та ван нем свя точ най ежы, 
якую но сяць у цар кву, каб асвя ціць яе. У асноў-
ным у цар кву на сі ла ся па сха (гэ та бул ка, на якой 
звер ху аб явяз ко ва па ві нен быць крыж з цес та), 
па фар ба ва ныя яйкі, а так са ма што-не будзь з мя-
са. У цар кву ха дзі лі ў ноч з суб оты на ня дзе лю, яе 
яшчэ на зы ва юць «уся ноч ная». Мо ладзь па лі ла 

вог ніш чы, якія сва ім свят лом вы клі ка юць хут чэй-
шы над ыход вяс ны. Ра ні цай у ня дзе лю на кры ва лі 
ста лы, у цэн тры яко га па він на бы ла ста яць хрыш-
чо на «па сха» і па фар ба ва ныя яйкі (у асноў ным іх 
фар ба ва лі з лу па ек цы бу лі). Яйка мі гу ля лі ў біт кі, 
і пе ра мож цам лі чыў ся той, у ка го бо льш моц нае 
яйка.

Ёсць на Вя лік дзень (Па сху) та кі звы чай: хо-
дзяць род ныя і бліз кія друг да дру га ў гос ці. Аб-
авяз ко ва яны па він ны пры нес ці з са бою ка ва лак 
па свя чо най па схі і не ка ль кі яек, а ежа, што за ста-
ла ся, — не вы кі да юць. На прык лад, ска рын кі па схі 
су шы лі, таў клі і кі да лі ў га рэл ку, каб за сця ра га ла 
ад ве дзь ма коў. Кос ці з мя са да ва лі са ба кам, каб за-
сце раг лі іх ад ша лен ства, або за коп ва лі на по лі, 
што па він на бы ло аб ара ніць ні ву ад гра ду і зло му.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

сту дэн ткай Ча рэў ка Т.

 Да свя та Вя лік дзень ста ран на га то ві лі ся. На-
пя рэ дад ні чац вяр га, які на зы ва лі Чыс ты чац-
верг, кож ная гас па ды ня пры бі ра ла ў ха це: мы ла 
пад ло гу, бя лі ла печ, на вок ны ве ша ла чыс тыя 
што ры. У суб оту з са ма га ран ку за меш ва ла ў дзя-
жы цес та. По тым рас па ль ва ла ў пе чы і ста ві ла пі-
ра гі. Га то ві ла свя точ ны стол, фар ба ва ла яйкі.

Уве ча ры мно гія ішлі ў цар кву, што бы асвя-
ціць яйкі, ка ва ла чак пі ра га, соль і інш.

На на ступ ны дзень, у ня дзе лю, на ла джва лі 
свят ка ван не. Кож на гас па ды ня на кры ва ла свя-
точ ны стол. У гэ ты дзень да ма ле нь кіх дзе так 
пры хо дзі лі крос ныя, ба бу ля-пу па рэз ні ца, пры-
но сі лі ва ла чоб нае.

На Вя лік дзень усе лю бі лі гу ляць у біт кі, спя-
ваць пес ні.

А дай яе чак на плод аве чак,
І да йце са ла ні ны на плод сві ні ны.
А не дасць яйца — здох нець аўца,
Па едзеш на поле — са ху па ла ма еш.

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы 

ад Са ка вец Надзеі Іва наў ны, 1920 г. н.

 Да гэ та га свя та пры бі ра лі ў ха це. У суб оту 
гас па ды ня па лі ла ў пе чы і ста ві ла пі ра гі, фар ба-
ва ла яйкі, га то ві ла свя точ ную ежу.

Уве ча ры ста рэй шыя лю дзі ішлі ў цар кву. З 
са бою бра лі ка ва лак пі ра га, яйкі, соль, са ла, кан-
хве ты і інш., што бы асвя ціць іх. А тыя, хто за ста-
ваў ся до ма, ста ра лі ся не спаць. Усю ноч га рэ ла 
свеч ка пе рад іко най, ма лі лі ся не ка то рыя.

Па сля ўсю нош най усе ішлі да до му. Гас па ды-
ня на кры ва ла на стол. Уся сям’я за стол са дзі ла-
ся. У гэ ты дзень пры хо дзі лі ў гос ці рад ня, сва ты, 
ку маў я, вы пі ва лі па чар цы, елі, гу ля лі, ад орва лі 
адзін ад на го яйка мі.

З асвя чо ным яйкам вы га ня лі пер шы раз ска-
цін ку на поле, што бы збе раг чы ад ве дзьм.

За пі са на ў в. Дру гая Сла бод ка 

ад Клеў жыц Надзеі Сця па наў ны, 1924 г. н.

 Да Па скі рых та ва лі ся за ра ней: пры бі ра лі ў ха-
це, мы лі вок ны, пад ло гу, бя лі лі ха ту, печ, ве ша лі 
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чыс тыя фі ран кі на вок ны. Усё гэ та ра бі лі да Чыс-
та га чац вяр га. У гэ ты дзень са мі вы мы ва лі ся. А ў 
суб оту гас па ды ня за меш ва ла пі ра гі, фар ба ва ла 
яйкі. А ўве ча ры лю дзі ішлі ў цар кву на ўсе нош-
ную. Бра лі з са бой ка ва лак пі ра га, яйкі, соль або 
іншае. У гэ ту ноч за ба ра ня ла ся есць, тан ца ваць.

Па сля цар квы ўсе спя ша лі ся да до му. Гас па-
ды ня на кры ва ла свя точ ны стол. Па чы на лі есці з 
асвя чо на га яйка і пі ра га.

У гэ ты дзень да дзе так пры хо дзі лі хрос ныя 
ма ці і ба ць ка, ба бу ля, якая мы ла яго ўпер шы ню, 
пры но сі лі ва ла чоб нае. Гас па ды ня за пра ша ла іх 
за стол. Яны вы пі ва лі, гу ля лі.

На Вя лік дзень як у дзя цей, так і ста рых лю бі-
май бы ла гу ль ня ў біт кі. Той, чые яйка бы ло па бі-
та, ад да ваў яго та му, хто вы йграў.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Па ршын Але ны Ры го раў ны, 1925 г. н.

 Вя лік дзень, ці Па сха, свят ку юць па сля Вя лі-
ка га па ста. Гэ та ве ль мі вя лі кае свя та. Іздаў на 
існуе звы чай фар ба ваць яйкі ў роз ныя ко ле ры. 
Крас ны, тра ды цый ны ко лер, сім ва лі зуе кроў 
Хрыс то ву, якую ён пра ліў на кры жы за гра хі ча-
ла вец тва. Фар ба ва лі яйкі ў чор ны ко лер, ад ва-
раш ве так але шы ны, жоў ты — ад ва раш ра мо-
нак, сі ні — сон-тра вы, ра бі лі і ўзо ры, ма люн кі з 
да па мо гай вос ку і інш. Уве ча ры пе рад Па схай 
пяк лі ку лі чы, вя ноч кі, ро ма выя ба бы. Га та ваў ся 
асоб ны хлеб «артос» — яго ня слі ў цар кву і кла лі 
пе рад іко на мі, астаў ля лі да суб оты. Усе ноч ная — 
служ ба ў цар кве, поп асвя чаў усё, што пры нес лі 
лю дзі: яйкі, хлеб, соль, па схі — сто пач кі тва ра гу 
з ізю мам. Ра ні цай на кры ва лі стол асвя чо ны мі 
прад укта мі, спра ба ва лі спяр ва свя чо нае яйка. З 
яйка мі гу ля лі ў біт кі і іншыя гу ль ні. На прык лад, 
ка тан не яек: ка па лі ся ў зям лі пяць яма чак ад на 
за ад ной. Праз іх гу ля ючыя ка ці лі свае фар ба ва-
ныя яйкі. Ка лі чыё-не будзь па па да ла ў дру гую 
ямку, гэ та азна ча ла, што ён ажэ ніц ца праз два 
га ды, ка лі яйка пе ра ля та ла праз усе ямкі, то гэ та 
азна ча ла, што ён ажэ ніц ца ў гэ тым го дзе.

Ха дзі лі так са ма на мо гіл кі, на сі лі яйкі, ку лі-
чы, па мі на лі па мёр шых.

Ка лі сь ці да ўно ха дзі лі ва ла чоб ні кі па ха тах, 
але за раз гэ та га не ро бяць. За ста лі ся ва ла чоб-
ныя пес ні, якія спя ва юць ста рыя жан чы ны на 
ўсе ноч ную.

Ва ла чоб ныя, лю дзі доб рыя

Ва ла чоб ныя, лю дзі доб рыя,
Ва ла чы лі ся, па ма чы лі ся,
За йшлі к баб цы — па су шы лі ся.
І да ла баб ка ўсім па яеч ку,
Ад ной сі ра ці не да не да ста ла ся.
Да ла жа баб ка кур ку ра бую — 
Сі ра та не бя рэ.
Дзеў ку крас ную — 
сі ра та ўзя ла і з два ра па йшла,
І па скак ва ючы, і падзяк ва ючы: 
— А спа сі ба, баб ка, за крас ную дзеў ку.

Це раз поле шы ро кае

Це раз поле шы ро кае,
Це раз мо ра глы бо кае,
Хрыс тос увас крэс!

Там ля жа ла гіб ка клад ка,
Ту дою ішла Бо жа Мат ка,
Хрыс тос увас крэс!

Ішла Мат ка гу ка ючы,
Свай го Сы на шу ка ючы,
Хрыс тос увас крэс!

Ідзе поле, ідзе дру гое,
На трэ цяе сас ту пае,
Хрыс тос увас крэс!

На трэ цяе сас ту пае,
Трох анё лаў сус тра кае,
Хрыс тос увас крэс!

— Тры анё лы, тры свя тыя,
Ці ба чы лі май го Сын ка?
Хрыс тос увас крэс!

Адзін ка жа: «Я не ба чыў»,
Дру гі ка жа: «Я чуць не чуў»,
Хрыс тос увас крэс!

Трэ ці ка жа: «Па ка юся,
Бо жэй Мат цы пры зна юся»,
Хрыс тос увас крэс!

Трэ ці ка жа: «Я сам там быў,
Я сам там быў, све чы па ліў»,
Хрыс тос увас крэс!

Твай го Сын ка жы ды ўзя лі,
Жы ды ўзя лі, за му чы лі,
Хрыс тос увас крэс!

На крыж руч кі рас пі на лі,
Гвоз дзем нож кі пры бі ва лі,
Хрыс тос увас крэс!

Гвоз дзем нож кі пры бі ва лі,
Мя чом сэр ца да ста ва лі,
Хрыс тос увас крэс!

Мя чом сэр ца да ста ва лі, 
Кроў на по лі раз лі ва лі,
Хрыс тос увас крэс!

Па йшла Мат ка гу ка ючы,
Свай го Сын ка шу ка ючы,
Хрыс тос увас крэс!

Дзе след знай дзе — сі ль на пла ча,
Дзе кроў знай дзе — кры жам упа дзе,
Хрыс тос увас крэс!

Па ла Мат ка на ка мя ні
Дай пла ка ла: «Дзе ж мой Сы нок?»
Хрыс тос увас крэс!

— Мой ка ме нь чык най бя лей шы,
Дзе ж мой Сы нок най мі лей шы?
Хрыс тос увас крэс!

Там у по лі жы та ся дзіць,
На тым жы це ка мень ля жыць,
Хрыс тос увас крэс!
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На том жы це ка мень ля жыць,
На ка ме ні цэр каў ста іць,
Хрыс тос увас крэс!

На ка ме ні цэр каў ста іць,
А ў той цар кве твой Сын ля жыць,
Хрыс тос увас крэс!

— Ах, мой Сы нок, ах мой мі лы,
Цяр пеў му кі жы доў скія,
Хрыс тос увас крэс!

Цяр пеў му кі, тае ж ра ны,
Ах, мой Бо жа, кры жа ва ны,
Хрыс тос увас крэс!

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Рых та вац ца да Вя лік дня па чы на юць з Чыс та-
га чац вер га. Да за хо ду со нца трэ ба ўсім вы мыц-
ца. Гэ та для та го, каб за сце раг чы ся ад скур ных 
хва роб. Кос ці ад ве лі код най яды за хоў ва лі, шчы-
та лі іх свян цо ны мі. Па сля гас па дар браў іх і нёс 
на ка нец поля, там за коп ваў, гэ та ад гра ду, уся-
кіх на пас цяў.

На Вя лік дзень ха дзі лі па ха тах з пес ня мі для 
гас па да роў. Ка лі я бы ла яшчэ ма лая, мае ба ць кі 
бра лі пі ра гі, кра ша ныя яйкі і га ва ры лі, што по-
йдуць у «ва ла чоб на» да ку моў. Так на сі лі гас цін-
цы хрыш чэн ні кам. Дзе ці са мі бе га лі за яйка мі. 
Яйкі кра сі лі ў крас ную крас ку. Гэ та ко лер кры ві 
Гос па да Ісу са Хрыс та. У Крас ную суб оту, на пёк-
шы пі ра гоў, па кра сіў шы яйкі, пры га то віў шы 
смач ную яду, лю дзі ішлі ў цэр каў на ўсе ноч ную. 
Усю ноч у цар кве ідзе служ ба ў чэсць увас крэ-
сен ня Ісу са Хрыс та. Ра ні цай у сем’ях жда лі пры-
хо ду ро дзі чаў з цар квы. Ма ці пры хо дзі ла, кла ла 
яйкі ў міс ку з ва дой, і я да лжна бы ла па мыць 
твар у гэ тай ва дзе. За тым са дзі лі ся за стол, бы ло, 
ка лі і пры хо дзі лі яшчэ ро дзі чы са све ча ным. 
Яйка раз ра за лі на час тач кі. Пер шым доў гам трэ-
ба бы ло з’есці све ча нае яйка і аб мак нуць яго ў 
свя чо ную соль. Та кія дзя нёч кі я по мню з дзец-
тва. Пе рад Вя лік днём са бі раў ся хор ва ла чоб ні-
каў, які на Вя лік дзень ха дзіў з ад на го краю вёс кі 
да кан ца з пес ня мі. За ва да та рам вы бі ра лі са ма га 
га ла сіс та га муж чы ну. Быў му зы кант і ме ха но ша. 
Аб ычна ха дзі лі бед ня кі.

Па сля сне дан ня ста рэй шыя маг лі ад па чыць, 
дзе ці і мо ладзь ішлі гу ляць на ўлі цу, к аб еду па-
чы на лі ісці на мо гіл кі.

Дзе ці на ўлі цы гу ля лі ў ма ца ка, ка та лі яйка з 
па стаў ле най дош кі, так, каб яйка ка ча ну тае маг-
ло да тро нуц ца да та го, якое на зям лі. У гэ ты 
дзень зда ро ва юцца сло ва мі «Хрыс тос увас крэс» 
— «Ва ісці ну ўвас крэс». Пры гэ тым трэ ба па ца-
ла вац ца тры разы.

Пра зну юць Вя лік дзень тры дні, за тым ідзе 
Гра да вая се ра да і Су хі чац вер. Ка лі не ль га ча-
паць зям лю.

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 По ву лы цы по шы ро куй,
По му ра ві по зы лё нуй
Ішлі, бры лы во ло чоб ны кі,
Во ло чоб ны кі — лю ды доб ры.
Ша та лы са, ва ля лы са,
То го дво ра пы та лы са. 
— А дзе ж той двор,
Шча вы со кый за бор,
Мід ныі во ро та,
Стоў бы то ча ны,
По зо ло ча ны?
На тым дво рі — тры кла доч кы,
Тры кла доч кы, тры ко ло дзя зы.
А ў пер шым — чыс то зо ло то,
А ў дру гым — чыс тэ сы рыб ро,
А ў трэ цім — мёд со ло дэ нь кый.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

 А ў по лі — мя жа, а ў по лі — мя жа,
Ой, ві но ж, ві но зе ля но!
Це раз тую мя жу ды ку на бя жыць.
А ма ла ды Ясе нь ка
Ме ціць, ме ціць, хо ча,
Хо ча ку ну за біць.
Ста ла яна ў яго пра сі ці ся: 
— Ма ла дзе нь кі Ясе нь ка,
Не бі, не стра ляй мя не.
Ой, як бу дзеш жа ні ці ся,
Бу ду я та бе ў па го дзе,
У вя лі кай пры го дзе,
У вя лі кай пры го дзе.
Я тваю пан ку пе ра ня су,
Я ця бе, ма ла до га, пе ра вя ду,
Я твай го ка ня ўплыў пуш чу.
Ма ла дзе нь кі Ясе нь ка,
Не та мі гас цей, над ары хут чэй!

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Фя до сіі Ка сь янаў ны, 1913 г. н., 

  сту дэн тка мі Кі ся лё вай А., Ра бай Л.

 Па сха — ента ба ль шы свя ты пра знік. У гэ ты 
дзень, каг да лю дзі встрэ ча юцца, то адзін га во ріт: 
«Хрыс тос увас крэс!», а дру гой у атвет: «Ва ісці ну 
ўвас крэс!»

На Па сху кра сяць яйца, пя куць бул кі, па том 
све цяць іх у цэр кві. А яйца мі гу ля юць у біт кі.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы 

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 На Вя лік дзень кра сі лі яйкі (у крас ны ко лер — 
сім вал кроў на га). Ха дзі лі ва ла чоб ні кі. Ха дзі лі да 
крос ных. Ха дзі лі то ль кі да род ных: ба бы і дзе да, 
цё ць кі, дзя дзь кі.

Му жы кі ста рыя гу ля лі ў «біт кі». На мо гіл кі 
ха дзі лі на Ра ду ні цу.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А.(2003г.)



38

У нас га во раць не Вя лік дзень, а Па сха. Гэ та 
га лоў ны пра знік ва ўсім га ду. Па Біб ліі га во рыц-
ца, што ў гэ ты дзень увас крэс Ісус Хрыс тос. Пе-
рад Па схай ідзе са мы вя лі кі пост. Ён пра цяг ва-
ецца сем тыд няў. Гэ та са мы ця жо лы пост.

Пе рад Па схай ідуць чац верг (ці ка жуць, «чыс-
ты» чац верг), пят ні ца — страс ная (аж да суб-
оты), «крас ная» ня дзе ля. Ноч чу з пят ні цы на 
суб оту і з суб оты на ня дзе лю ў цэр кві шла служ-
ба. Усе лю дзі да лжны бы лі ха дзіць на гэ ту служ-
бу. Ужо ра ні цаю ў суб оту лю дзі па чы на юць га то-
віць смач ную ежу: пек лі пі ра гі, кра сі лі яйкі. У 
нас усе ста ра лі ся да Па схі за біць па рсю ка, бо 
трэ ба аб авяз ко ва, каб на ста ле бы лі апе ча ныя ў 
цес це сцёг на па рсюч ка. На ста ле бо льш за ўсё 
бы ло мя са і ры бы. По тым ноч чу з суб оты на ня-
дзе лю лю дзі свя ці лі па сху. Ра ні цаю ў ня дзе лю 
ўсе пра чы на лі ся, мы лі ся, адзя ва лі ся свя точ на, 
але за стол ніх то не ся даў, па куль гас па дар не на-
кор міць усю ска ці ну. По тым збі ра лі ся за ста лом, 
ца ла ва лі ся адзін з ад ным тры разы і пры гэ тым 
ка за лі: «Хрыс тос вас крэс».

Спа чат ку за ста лом елі то ль кі свя тое, а по тым 
ужо ўсё астат няе. По тым увесь дзень лю дзі ма лі-
лі ся. У пан ядзе лак ужо хрыш чэ ні кі ішлі да сва іх 
хрос ных, да ва лі ім свя тую па сху, а тыя так са ма 
адзя ва лі іх. Так лю дзі маг лі ха дзіць адзін да ад на-
го ў гос ці аж да са май Тро іцы.

За пі са на ў в. Бры нёў 

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на), 

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(ра ней пра жы ваў у г. Ту раў), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Свя то Па схі — гэ то не то ль кі свя ты дзень, але 
і дзень гос цін нос ці. У гэ ты дзень усе зна ёмые і 
бліз кіе хо дзяць у на шу дзе рэў ню Га лу бі ца ў гос-
ці. Па сху ў на шой дзя рэў ні яшчэ на зы ва юць Вя-
лік дзень. Гэ та ру хо мэе свя то, каж ды год лю дзі 
ёго пад шчыт ва юць. А на зы ва юць ёго так то му, 
што ў гэ ты час дзень ста но віц ца доў жэй шы за 
ноч. До Па схі доў го го то вяц ца: пры бі ра юць у ха-
ці, мы юць пад ло гу, вок на, бе ляць груб ку, ха ту. 
Чац верг пе рад Па схаю на зы ва юць «Чыс ты чац-
верг». Лі чы ла ся, што до Чыс та га чац вяр га по він-
но быць усё го то во (чыс то). На Чыс ты чац верг 
усе мы лі ся «до ўздо ха» (уз ыхо да) со нца, штоб 
быць чыс ты мі і зда ро вы мі. Суб ота пе рад Па схай 
на зы ва ецца «крас ной». На «крас ную» суб оту 
лю дзі за меш ва лі цес то ў дзя жы на пі ро гі і з об-
еда рас па ль ва лі ў пе чы. Каж дая гас па ды ня рых-
та ва ла свя точ ныя стра вы: сма жы ла мя со, кол ба-
су, ва ры ла цы бу ль нае ша лу пен не і кра сі ла там 
ве лі код ныя яйца. Яйца кра сі лі не то ль кі ў цы бу-
ль ні ку. Іх яшчэ кра сі лі ў зя лё ны, га лу бы, крас ны, 
жоў ты цвет. Яйцо сім во лі зі руе са бой кру го во-
рот і бяс кон цасць жыц ця, на ча ло ўся ка го ад ра-
джэн ня жыц ця. Ко лі ўжэ яйца по кра сі ла і пры-
го то ві ла стра вы, то па чы нае пяк ці пі ро гі. У гэ ты 
дзень (на Вя лік дзень) у каж дой ха ці дол жны 
быць пі ро гі і бул кі. Каж ды ста раў са, шоб яго блі-
ны і бул кі бы лі кра сі вей шые і ўкус ней шые. Ве-
чо ром у каж дой сям’е ста рэй шыя лю дзі ішлі на 
ўсе ноч ную. На ўсе ноч ную адзя ва лі са мот ка ные 
са яны (спод ні цы) і ру баш кі, об яза це ль но фар-

тух і но вые лап ці. За са бою бра лі ку со чак каж-
дой стра вы: са ло, пі рог, яйца, соль і дру гіе. Па 
за кан чэн ню ўсе ноч най свяш чэн нік об яза це ль-
но све ціць «па сху» — пры не се ныя з до му хар чы. 
Ран ком па све ча нае яйцо опус ка лі ў во ду і ўмы-
ва лі са, штоб быць ру мя ным, кра сі вым і зда ро-
вым. По том каж дая гос по ды ня на кры ва ла свя-
точ ны стол, за які, па мо ліў шы ся Бо гу, са дзі лі са, 
каб «раз га вец ца». То ль кі ця пер упер шы ню по-
сле доў го го ся мі тыд нё во го по сту мож на бы ло 
по есці ўво лю. Есці па чы на лі з па све ча но го яйца, 
со лі і пі ро га, а по том вы пі ва лі по ста кан чы ку га-
рэл кі і смач но сне да лі. Па сне даў шы, ста рэй шыя 
лю дзі ішлі от ды хаць по сле ўсе ноч ной. Лю дзі ся-
рэд нё го ўзрос ту вы хо дзі лі на ву лі цу, хрыс то са-
лі ся со сло ва мі: «Хрыс тос увос крэс!» На пра ця гу 
ня дзе лі і сле ду юшчых двух дзён, а як сус трэ нуц-
ца со сво імі зна ко мы мі, род ны мі здо ро ва юцца 
все, на што от ве ча юць: «Во ісці ну ўвос крэс!» — і 
ца лу юцца.

Ве ль мі ра дас ныя і жа да ныя ве лі код ныя дні 
для дзя цей. У гэ ты дзень яны хо дзяць до хрос но-
го ба ць кі і ма ці, ба бу лі. Дзя цей, што ішлі ў гос ці, 
на зы ва лі «ва ла чоб ні ка мі». Оны ня слі з соб ою 
«па сху» — ку со чок пі ро га і по кра ша ные яйца. 
Хрос ныя іх угош ча лі гос цін ца мі, а з са бою до-
мой да ва лі сваю «па сху». У ве лі код ныя дні як у 
дзя цей, так і во ўзрос лых лю бі мой бы ла гу ль ня 
«ў біт кі». Той, чые яйцо бы ло по бі то, атда ваў ёго 
свой му пе ра мож цу. Не ко то рые хлоп цы хіт ры лі і 
ро бі лі яйца — «смо лен кі» — вы рэз ва лі з дзе ра ва 
і кра сі лі. Ве лі код ныя яйца, што ўдзе ль ні ча лі ў гу-
ль ні, на зы ва лі ся «біт кі». Мо ло дзеж ро бі лі арэ лі і 
гу ль ні.

У пер вы ве лі код ны дзень не то пі лі ў пе чы, а 
тых, хто па ру шаў гэ тэ пра ві ло, стра шы лі, што 
ёго двор спа ліць ма лан ка. На дру гі дзень па лі лі ў 
пе чы, го то ві лі ўкус ную еду і жда лі гос цей. Лі чы-
лі, што ў гэ ты дзень дзве ры доў жны быць от кры-
ты мі не то ль кі род ным і бліз кім, але і каж до му, 
хто за йдзе ў ха ту. Гэ ты дзень про во дзі лі з пес ня-
мі і жар та мі.

Се ра да ве лі код най ня дзе лі на зы ва ецца «гра-
до вая се ра да». У гэ ты дзень не ль га ні чо го ро біць, 
осо бен но ў по лі. Лі чы ла ся, што ў то го, хто ро біць 
у гэ ты дзень, град кі поб’е гра дом.

Чац верг ве лі код най ня дзе лі на зы ва ецца «на-
ўскі» ці «су хі чац верг», а яшчэ «Па сха мёр твых». 
У гэ ты дзень то жэ не ль га бы ло ні чо ро біць. У гэ-
ты дзень по мі на лі по мер шых, якія па мер лі не ве-
ль мі да ўно — «но вых». На мо гіл кі ня слі кра ша-
ныя яйца, па сху, час та ва лі ду шы ад ышоў шых.

Па сха вы зна чае про вя дзен не не ко то рых дру-
гіх свят і пры свят коў. На во сь май пе рад ве лі код-
най ня де лі свят ко ва лі Мас лян ку, а ў суб оту пе-
рад ёю мас ле ніч ныя (стрэ ча ньс кія) Дзя ды. З на-
ступ но го тыд ня по сле Мас лен кі па чы наў ся се мі-
тыд нё вы пе рад ве лі код ны пост. Ра доў ні ца 
адзна ча ецца на дзе вя ты дзень по сле Па схі, 
Трой ца — на пе ці дзе ся ты, на шос тым тыд ні, у 
чац верг, Ушэс це.

За пі са на ў в. Га лу бі ца 

ад Пет ра вец Во ль гі Андрэ еўны, 1947 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Вы ша лаў), 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л.,

 Міт ра хо віч В. (2007 г.)
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 Кра сі лі яйкі, пяк лі пі ра гі. На ўсю ноч ха дзі лі ў 
цэр кву. Свя ці лі ўсё гэ та. На чы ня лі па ра сён каў. 
Па сля ўся го раз га ве лі ся (елі, што ха це лі). Ка лісь 
ха дзі лі на трэ ці ці на дру гі дзень на мо гіл кі, на сі-
лі па сху ўсоп шым. У пер вы дзень ад ды ха лі: му-
зы ка, тан цы, а па сля аб еду так са ма ад ды ха лі.

Яйкі фар ба ва лі ў крас ны, жоў ты, роз авы ко-
ле ры, а на Ра ду ні цу сі нія яйкі.

Кла лі яйкі кра ша ныя ў во ду, штоб дзяў ча ты 
ўмы ва лі ся, каб у іх бы лі роз авыя лі чы кі.

Гу ля лі ў біт кі, хто пра іграў, у та го за бі ра лі 
яйка. Аб ыхо дзі лі ўсю вёс ку.

Аб ычно ха дзі лі к хрос ным, к ра дзі це лям, аб-
ычна бы лі дзе ці (хрыш чэ ні кі). Дзе ці пры но сі лі 
ім яйкі, да ры лі ся лен ты, каб бы ло ку ды па клас ці 
яйкі.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

 Не ра бі лі ні чо га. Яйкі фар ба ва лі ў ка го якая 
крас ка бы ла: і роз авы, і зя лё ны, і сі ні, і жоў ты, і 
крас ны. Ра ней жа ж крос ны тка лі ж, і хвар бы 
бы лі. Гу ля лі ў біт кі: чые паб’ецца, тое і за бі ра еш.

Ха дзі лі ва ла чоб ні кі. Як дзі ця на ро дзіц ца, дык 
ха дзі ла к ку ме, к ба бе. Пі ро гаў не слі і яеч кі. Там 
жа і гас ці лі.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Ло се вай Ні ны Ні кі ціч ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

РА ДУ НІ ЦА (РА ДАЎ НІ ЦА)

 Ра ду ні ца адзна ча ецца ў аўто рак. Гэ та Па сха 
па мер шых. Гэ та дзень па мя ці. Яйкі кра сяць у 
жоў ты ко лер. Яйкі і дру гія па час тун кі ня суць на 
мо гіл кі і там па мі на юць з сям’ёй, род ны мі, бліз-
кі мі, зна ёмы мі. У гэ ты дзень не ве ся ляц ца.

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Ка лі за кон чыц ца пра вод ная ня дзе ля, па сля 
па ўдня, збі ра юцца лю дзі на мо гі ль ні ку. Там раз-
мяш ча юцца ва кол ма гі ль ных на сы паў сва іх ба-
ць коў, дзя цей, му жоў, жо нак і іншых сва якоў. 
На кож най ма гі ле пла чуць, ка ча юць яйкі і ад да-
юць іх стар цам, якія ў гэ ты дзень збі ра юцца і 
спя ва юць на бож ныя пес ні.

За тым рас сці ла юць на ма гі ле аб рус, ста вяць 
на яго пры не се ныя стра вы, па лі ва юць на сып га-
рэл каю, а по тым, па сеў шы на ма гі ле да ра го га ча-
ла ве ка, ядзяць, па пя рэд не за пра сіў шы па мер шых 
на сваю ўра чыс тасць: «Свя тыя ра дзі це лі, ха дзі це 
к нам хле ба і со лі ку шаць, ста рыя і ма ла дыя».

Ко ль касць страў не па він на быць цот най, па-
він на быць 5, 7 або 9, і ўсё не вад кія. Трэ ба, каб 
аб авяз ко ва быў мёд, тва рог, блі ны (тоў стыя на-
ліс ні кі з гра ча най му кі), яйкі, кіл ба сы ці сві ні на. 
Ка лі хто сь ці з лю дзей на сто ль кі бед ны, што не 
мо жа па ста віць на ма гіл ку ўсе пе ра лі чы ныя 
стра вы, та ды ба га цей шы па ві нен за свой кошт 
да па маг чы яму.

Рэ шту, якая за ста ецца па сля ста ла, ад да юць 
стар цам. Па абе даў шы, зноў звяр та юцца да ня-

бож чы каў з та кі мі сло ва мі: «Мае ра дзі це лі, вы ба-
чай це, не дзі ві це, чым ха та ба га та, тым і ра да».

За тым, ата бе даў шы і ска заў шы гэ тыя сло вы, 
ідуць да мо гі лак па мёр шых сва іх сяб роў, доб рых 
зна ёмых і г. д.

Іх па мі на юць, га во раць то ль кі са мае доб рае, 
чыс тае. Па мі нуў шы іх, ідуць да сва ёй ха ты.

З на ступ лен нем ве ча ра зноў збі ра юцца ўсе 
род ныя ў ха це за ста лом, яшчэ раз па мі на юць.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., сту дэн-

ткай Страл коў скай Н.

 На Ра ду ні цу па мі на юць па мер шых. Га ва рат, 
што ў енты дзень па кой ныя встра ча ют тых, хто 
да іх пры йшол, воз ле ва рот клад біш ча.

Лю дзі пя куць бул кі, яйца кра сяць і цвя ты 
куп ля ют, а по тым ня сут іх на ма гі лы.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы 

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 Гэ ты пра знік пры па дае на втор нік дру го га 
тыд ня па сля Па схі, або Вя лі кад ня. У гэ ты дзень 
па мі на юць па мер шых на мо гіл ках, та му гэ ты 
дзень яшчэ на зы ва юць па-дру го му: Вя лік дзень 
для па мер шых.

Звы чай на ў гэ ты дзень по сле аб еда каж дая 
сям’я ішла на кла дзь віш ча, каб там па мя нуць 
сва іх па мер шых ро дзі чаў, са се дзей, зна ко мых. 
Пе рад Ра даў ні цай ма гі лы па мер шых пры бі ра лі-
ся, кра сі лі ся ага ро джы, пол нас цю всё пры ва дзі-
ла ся да ла ду.

Лю дзі пры го жа адзя ва лі ся, бра лі з са бою яду, 
пры хо дзі лі на кла дзь віш ча, рас ці ла лі там аб рус, 
раз лаж ва лі всё, што пры нес лі: бул кі, па кра ша-
ныя яйкі, кі сель, час цей за всё аўся ны, і шмат 
інша га. Рас саж ва лі ся са мі і дзя цей са дзі лі. Перш 
за всё раз лі ва лі га рэл ку па ста ка нам, па мі на лі 
рад ню па мер шую. Аб яза це ль на на лі ва лі ў чар ку 
га рэл кі і ста ві лі на ма гіл ку па мер шым муж чы-
нам або яшчэ кла лі цы га рэ ту. Яшчо ла жы лі яйкі, 
бул ку для ня бож чы каў, як свед чан не па ва гі да іх 
з бо ку жы вых.

За пі са на ў в. Яўсе ві чы 

ад Стра кач Анас та сіі Сця па наў ны, 1932 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Лаў сты кі Акцяб рска га р-на),

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.)

 На Ра даў ні цу ўспа мі на юць па мер лых, хо-
дзяць на кла дзь біш чэ. На ма гіл ку кла дуць яеч ка, 
кан фе ты, пя чэн не, штоб бы ло што па ку шаць па-
мер ла му. Ло жаць цве ты ілі жы вые, ілі іскус твен-
ные. Не ка то рые за вяз ва юць на хрэст лен тач ку.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

ЮР’Е

 Адзін пра зна ваў ся па-бо жа му, адзін — па-
чар ці на му. Юрый-Па бе да но сец, 9 де каб ра і 
6 мая ён бы вае, адзін — ха лод ны, дру гі — га лод-
ны. Ха лод ны та му, што ха лод на бы ло, а га лод ны 
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та му, што вяс ной не ўсё бы вае. Ка роў вы га ня лі і 
па сту ху вы но сі лі хлеб, каб усё ха ра шо бы ло.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н., 

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 На Юр’я ні чо га не ль зя ра біць. Але ж аб яза це-
ль но, то ль кі на Юр’я, трэ ба са дзіць агур кі, і я 
яшчэ са жу цы бу ль ку. Та ды яны ра на ўсхо дзяць і 
не пра па да юць.

За ўсег да ў нас на Юр’я вы га ня лі ка роў. Пра-
га ня ем ка роў па све ча най вер бач кай.

За пі са на ў в. Яўсе ві чы 

ад Стра кач Анас та сіі Сця па наў ны, 1932 г. н. 

(пе ра ся лен ка з в. Лаў сты кі Акцяб рска га р-на), 

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.)

 У ноч на Юр’я рых та ва лі ся да вы ва ду ко ней 
у поле. Гас па дар з усёй сва ёй сям’ёй ма ліў ся 
до ма пе рад іко най Свя то га Гео ргія, што бы гэ-
ты свя ты за ха ваў у цэ лас ці яго ко ней. За тым 
браў яйкі па ко ль кас ці сва іх ко ней і ішоў да 
хля ва, у якім бы лі ко ні. Аб ыхо дзіў хлеў тры 
разы, а за тым клаў яйкі пад па рог. Тры разы 
пе ра хрыс ціў шы ся, ён ува хо дзіў у хлеў і га ва-
рыў: «Пры йшла Юр’ева раса, не дам вам бо ль-
шэ аўса!» За тым пад ыхо дзіў да кож на га ка ня, 
надзя ваў на яго вя роў ку і вы во дзіў з хля ва, 
пры гэ тым сту каў на па рог пра вай на гой, дзе 
клаў яйкі. Ра ней лі чы лі, што ў гэ тым мес цы 
зна хо дзіц ца ня чыс тая сі ла, якая шко дзіць рос-
ту і зда роў ю ко ней. Ка лі гас па дар сту паў пра-
вай на гой на па рог, то ня чыс тая сі ла бы ла аб-
яшко джа на на ўвесь год.

Па сля вы ва ду ко ней з ка нюш ні гас па дар пе-
рад аваў ра бот ні ку-на члеж ні ку іх, да ваў яму з са-
бою ку сок са ла, яйкі, хлеб і гро шы.

У гэ ты дзень мно гія спя ва лі пес ні.

Юры, уста вай ра на,
Ад мы кай зям лю,
Вы пус кай расу
На цёп лае ле та,
На буй нае жы та,
На ядра ніс тае,
На ка ла сіс тае.
По йдзем, дзе вач кі,
У лу гі-лу жоч кі
За ві ваць вя ноч кі
На га ды доб рыя,
На жы та гус тое,
На ячмень ка ла сіс ты,
На авёс рас істы,
На грэч ку чор ную,
На ка пус ту бе лую.

За пі са на ў в. Ка ма ро ві чы 

ад Бай сун Ма рыі Сця па наў ны, 1927 г. н.

 Юр’ева ма ці,
Юр’ева ма ці
Утром по шла,
Зо ло тые клю чы не на шла.

Юр’ева ма ці,
Вяр ні ся,
Зо ло тые клю чы 
На шлі ся.

Бу дом зя ме ль ку
Одмы каць,
Бу дом рос іцу 
Вы пус каць.

Гэ та рос іца
Для ко роў,
Гэ та тра ві ца
Для во лоў.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы 

ад Хам люк Ган ны Сця па наў ны, 1945 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Го во раць, на Юрея 2 дур ня: одзін вес ной (хо-
лод ны), дру гой — по сля Мі хай ла (го лод ны).

На Юрея про го ня лі ко роў на поле. Як ко ро ва 
ву хо дзі ла з хле ва, под по рог ло жы лі яйко, штоб 
мо ло ка шмат бу ло.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н.,

 сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 Як вы га ня лі ка роў? Хто як па па дзе (ка му чар-
га па па дзе). Хто на Юр’еў, а хто і по зжэ. А ўсег да 
пра га ня юць з вер бою, штоб бы ла све ча на вяр ба. І 
тры разы цок не па ка ро ве і ўсё. Это азна чае, што 
яна пер вы дзень вы хо дзіць у па шу.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 На Юр’ю раса — не трэ ба ка ню аўса.
Каг да на Юр’е дождж вя лі кі, то бу дзет ба ль-

шое жы та. А каг да дождж то ль ка кра пае па ці ху, 
то бу дуць весь год ка ро вы да іцца.

За пі са на ў п. Сла вінск а

д Мой жаш Ні ны Сяр ге еўны, 1940 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Юр’я ўстаў ра на,
Юр’я ўмыў ся бе ла,
Юр’я ўзяў клю чы,
Юр’я па йшоў у поле.
Юр’я ад амкнуў зям лю,
Юр’я вы пус ціў расу,
Юр’я вы пус ціў на ка роў кі.
Раса на ка роў кі, 
Тра ва на ко ні кі,
Пчэль на сві нач кі, 
Му рог на авеч кі,
А жві рок на ву тач кі і на гу сач кі.

Я ка роў ку да моў пры га ню,
Да моў пры га ню, у хлеў за га ню.
У хлеў за га ню, сло вам за га ва ру:
«Гэ та му стат ку не бу дзе ўпад ку
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Ні ад мя дзве дзя, ні ад на ро ву,
Ні ад га да бя гу ча га,
Ні ад змея ля ту ча га».

Вы га няю я сваю ка роў ку
На шы ро кую ву лі цу,
На шаў ко вую тра ві ну,
У глы бо кую кры ні цу
Па свет лу ва дзі цу.
Шаў ко вай тра вы на ядай ся,
У глы бо кай кры ні цы на пі вай ся,
Ка рыс ці на бі рай ся,
Ве дзь ме не пад да вай ся.

Свя ты Юр’я — Бо жы па сол,
Бо жы па сол да Бо га па йшоў,
А ўзяў клю чы за ла тыя,
Ад амкнуў зям лю сы ру се нь ку,
Пус ціў расу цяп лю се нь ку,
На Бе лу Русь і на ўвесь свет.

За пі са на ў в. Ту рок 

ад То маль Ма рыі Па ўлаў ны, 1931 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Юр’е свят ку юць два разы ў год. Пер шы раз — 
6 мая, та ды вы га ня юць ска ці ну на па шу і на зы-
ва юць гэ та Юр’е — га лод нае. Дру гі раз — 9 дзе-
каб ра, ха лод ны Юр’я. Яшчэ ка жуць, што гэ та 
ве сен ні і асен ні Юр’я. Пра яго я знаю то ль кі тое, 
што свят ку ецца яно ў На ва сёл ках.

За пі са на ў в. Чар ноц кае 

ад Но вік Лю бо ві Мі кі таў ны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Юр’я свят ку ецца 6 мая. Ён з’яўля ецца апе ку-
ном жы вё лы і зем ля роб ства.

У но вай ка мо ры пры бі ра ецца,
Надзяе парт кі за мшо выя,
Апра нае сук ні са ято выя,
Аб увае бо ты каз ло выя,
За вяз вае хус тку шаў ко вую,
Надзея шап ку са ба лё вую.
Яго служ кі ка ня вы во дзяць,
Вы во дзяць ка ня ва ра но га,
Кла дуць сяд ло за ла тое.
Па ехаў пан жы та гля дзець,
А спат каў ся з свя тым Юр’ем.
Па вяр ні ся ж, пане гас па да ру,
Я ж тваё жы та сам агле дзеў.
Ха ро шае жы та, ка ла сіс тае,
Пану-гас па да ру па кла ні ла ся.

У асноў ным на гэ тае свя та вы га ня лі ка роў на 
луг. Ка жуць, ка роў трэ ба вы га няць з ра ні цы, каб 
яшчэ раса з лу гоў не сый шла. І са мо му трэ ба ўмыц-
ца гэ тай рас ой, каб пры го жай быць і бо са му па бе-
гаць, каб ні ко лі не хва рэць. На Юр’я аб авяз ко ва мы 
ха дзі лі ў поле, каб па гля дзець, як рас туць азі мыя. У 
ва ро тах кла лі яйкі, каб жы вё ла бы ла глад ка (круг-
лая і по ўная). А ка лі па сту хі ў по лі час ту юцца ежай, 
то рэ шткі кі да юць уго ру, каб ска ці на ўго ру ска ка ла.

За пі са на ў в. Бе лін а

д Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н., 

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

Юр’я, Юр’я…

 Юр’я, Юр’я на по лі хо дзіць,
Юр’я, Юр’я да Бо га про сіць:
Ура дзі, ура дзі жы та, пша ні ца,
Па бі, па бі ку коль, мят лі цу,
Пад ай, пад ай клю чы ў за мкі,
Ад амкну ці не ба і зям лю,
Вы пус ціць цёп лую расу
І на жы та, і на пша ні цу.
Бу дзе ў кор ні кар ніс таю,
У ся рэ дзі не ды сцяб ліс таю,
А на по лі — вы жа ніс таю,
А із поля — вы ва зіс таю.
А ў гум не — вы кла дзё наю,
А ў млы не — вы ма ле наю,
А ў дзе жы — пад ыход наю,
А ў пе чы — вы пя чо наю,
А на ста ле — сыт на спор наю,
На шым лю дзям на зда роў ечка.

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Вы га няю я сваю ка роў ку
На шы ро ку ву ліч ку,
На шаў ко ву рас іцу,
Да ў глу бо ку кры ні цу
Па свет лу ва дзі цу.
Шаў ко вай тра ві цы на ядай ся,
У глу бо кай кры ні цы на пі ся,
Сі лы на бі рай ся,
Уро каў не пу жай ся,
Лі хо му во ку не пад да вай ся.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 На Юр’я — пер шы дзень вы га ня лі ка ро ву, 
пад рэз ва лі хвост. Юрай — па бе дзі цель зла.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003 г.)

Пе рад тым как вы вес ці ка ро ву на Юр’я, нада 
ей бы ла пад рэ заць хвост, а по сле, да та во как 
вста не со нца, уся дзя рэў ня вы во дзіць з пру та мі 
сва іх ка роў, і ўсе вя дуць іх да кан ца ся ла, а там 
ка роў па суць па сту хі.

А еслі на Юр’я ня ма на тра ве расы, то бу дзе 
га лод ны ня ўра жай ны год.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы 

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

 сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 Вес на вы Юр’еў дзень шы ро ка вя до мы. На 
яго пе лі роз ныя пес ні:

— Юр’я, Юр’я,
Бо жа мой,
Пад ай клю чы
Зям лю ад мы каць,
Быч ка на па саць.
На Юр’еву расу
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Быч ка па па су: 
— Бы чок, тра ця чок,
Ці по вен ба чок? 
— Яшчэ не по вен
З ле вым не ро вен.

Юры, уста вай ра на…

Юры, уста вай ра на,
Ад мы кай зям лю,
Вы пус кай расу
На цёп лае ле та,
На буй нае жы та,
На ядра ніс тае,
На ка ла сіс тае.
По йдзем, дзе вач кі,
У лу гі-лу жоч кі
За ві ваць вя ноч кі
На го ды доб рыя,
На жы та гус тое,
На ячмень ка ла сіс ты,
На авес рас істы,
На грэч ку чор ную,
На ка пус ту бе лую!

Па вя дзем Юр’е да бо ру,
Па вя дзем Юр’е да бо ру
Да па са дзім Юр’я на хвою.
Ня хай на ша Юр’е па ся дзіць
Да бо лей све ту па гля дзіць.
Дзе на ша Юр’е ха дзі ла,
Там на ша жы та ўра дзі ла,
А дзе на ша Юр’е юра ва ла,
Там на ша жы та кра са ва ла.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не 

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча, 

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.)

 Пяк лі ка ра ваі, ва дзі лі ха ра во ды, спя ва лі пес-
ні, за клі ка лі Юр’ю, каб ён пра чы наў ся. Ка за лі: 
«Да Юр’я се на каб бы ло і ў дур ня».

Якія пес ні вы кон ва лі ся на свя та Юр’я?

Юр’я, устань ра на,
Устань ра на, Юр’я. 
Юр’я, умый ся бе ла, 
Умый ся бе ла, Юр’я…
Наш ка ра вай ха ро шы, ха ро шы,
Бо ха ро шыя ка ра вай нач кі пяк лі.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

 Юр’е — гэ та свя та ска та, ве ль мі ва ра ві тае 
свя та. У гэ ты дзень ні ў якім вы пад ку не ль га пра-
ца ваць тым, у ка го ёсць скот.

Уся го два Юр’і — аб одва дур ні: адзін — ха-
лод ны (зі мою, 9 снеж ня), дру гі — га лод ны (вяс-
ною, 6 са ка ві ка).

Пры вы га не ка ро вы ёй пад ра за лі хвост і за-
коп ва лі пад гум ном. А ра бі лі гэ та, каб не пры-
стрэ чы лі ка роў ку і каб ве дзь мы не за бра лі ма ла-
ко. Вы га ня лі са стрэ чан скай свеч кай — гэ та ахо-
ва ад уся го зло га і па чвар на га. А яшчэ чы та лі ма-
літ вы, каб ні чо га зло га не зрас ло ся з ка роў каю 
ды на огул са ска том.

У гэ ты дзень па сту хам да ва лі лю дзі, чые ка ро-
вы па сці лі ся, усё, што маг лі: са ла, хлеб, агур кі, 
цы бу лю, пі ра гі, яйкі. А ве ча рам па сля та го, як 
пад аі лі ка роў, да ва лі па сту хам ад кож най ка ро-
вы па літ ры ма ла ка.

У гэ ты дзень гас па да ры ні ко му ні чо га не па-
зы ча лі.

Каб ка ро ва бы ла ма лоч ная, бы ва ла, ра бі лі 
так: на Іва на Ку па ла да ўсхо да со нца жан чы на 
рас пра на ла ся, рас пус ка ла ко сы і з да ёнкаю ў зу-
бах збі ва ла ра ніш нюю расу.

За пі са на ў в. Бел ка 

ад Та ла ша Ула дзі мі ра Пят ро ві ча, 1931 г. н., 

сту дэн ткай Явор скай С. (2002 г.)

 Ну, вы га ня юць ка роў. Бя руць хто што: хто 
гро шы дасць, хто сто грам па сту ху дасць. Вы ган-
шчы най на зы ва лі. Як на Па сху, так і крас нае 
яйка да сі, гро шы да сі, каб ужо на ўсё ле та па вяз-
ло. На ўсё ле та па вяз ло ка роў цы ў по лі. Свян цо-
ны мі вер бач ка мі па га ня юць ка роў ку, каб ка роў-
ка да мой ішла: «У поле ідзі, да мой пры йдзі». У 
по лі эта дзе ла лі. «У поле ідзі, да мой пры йдзі» — 3 
разы па сту кі ва юць дуб чы кам па ёй.

Лю дзі па ма га лі па сціць ім. Ста ялі, пры пас ва лі 
ка роў кі, пры пас ва лі. Усё ся ло со йдзец ца, друг дру-
га па ба чыш, па жа ла еш ка роў кам шчас лі вай па шы.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Пра скур скай Са фіі Мі ка ла еўны, 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

 Юр’е бу дзе мо дзе вя та га…
Два Юр’i, два дур ных: адзiн — ха лод ны, дру гi 

— га лод ны. Ха лод ны — шос та га мая то жей 
Юрый, га лод ны, ужэ, бо ня ма ча го есь цi. Ка-
жуць, на Юр’е каб бы ло се на i ў дур ня ка ро ве, бо 
тра вы ня ма яшчэ.

Га ма нi ла ў по лi ядра но жы та.
Ядра но жы та гас па да ра клi ча: 
— Да ты, гас па да ру, ад ве дай мя не, 
ад ве дай мя не ў ска ра дзе,
Ад ве дай мя не ў усы пан не, 
ад ве дай мя не ў пан аван не,
Як по йдзеш жан цоў на нi ма цi.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Глуш ко Ма рыі Ся мё наў ны, 1934 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

ТРОЙ ЦА. РУ СА ЛЬ НЫ ТЫ ДЗЕНЬ

 У на шай дзя рэў ні это пры сто ль ны пра знік. 
От ідуць у гос ці. Еслі за ўтра Трой ца, то ся го не я 
дол жна на рваць лі пу, і я па кож нэ акно за тык ну, 
і ў ха ту пры ня су, і на по ку це па зы та каю этае ліс-
це, га льё. А ка то рые бя роз кі за кап ва лі ў ма ла-
дос ці ў два ра ды па тры шту кі. Ужэ як Трой ца, 
ужэ пры хо дзяць у гос ці. Ернік яшчэ кі да лі па ха-
це. І ў цэр кве яго кі да юць на Трой цу. Ён па ху чы. 
Пры хо дзяць гос ці. Спя ва ем пес ні:

Хме лю вы со ко го,Ой, па сею хме лю вы со ко го.
Да за за ву гос цяВа га то вуПа ба га ту сяс тру.Ко нь-
мі па шлюПа ба га ту сяс тру,Ко нь мі па шлю А па 
бед най сяс тры.Пі шы мі ідзе,А ба га та сяс траКо-
нь мі едзе,А ба га та сяс траКо нь мі едзе.А бед ная 
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сяс траПі шы мі ідзе,Та ба га та сяс траЗ са па га мі.З 
той ба га тай сяс тройЗа ста ла мі.А бед ная сяс-
траЗа дзвя ра мі.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 У нас еты аб рад пра во дзіц ца на свя ту Трой цу, 
якая пры хо дзіць на сё мую ня дзе лю па сля Па скі. 
Ну, ка неш не, аб яза це ль на трэ бо бы ло сек ці ма-
ла дые дзе раў ца — бя ро зу, клён, лі пу, аль ху. От у 
нас ла ма лі га лін кі клё наў ды ўсоў ва лі іх у вок ны, 
дзве ры, хля вы, сві нюш ні кі. От яшчэ есць та кая 
пры кме та: ка лі кля но ва га лін ка за сох не за 3 дні 
Трой цы, то ле то бу дзе за суш лі вае. А ў ха тах ста-
ві лі раз ные цве ты: сі рэнь, чаб рэц, па лыт ню. Ве-
ша лі етыя га лін кі, бо ве ры лі, што ены аб ера гуць 
ад раз най не чыс ці. А ўжэ па том етыя га лін кі за-
су шэ ные бе раг лі, бо га ва ры лі, што яны аб ерэ-
гуць ад гра ду ды гра зы. Ва дзі лі ў нас по на шэй 
мо ла дос ці яшчэ ка ра го ды ды пес ні пры пе ва лі:

По йдзем, дзе вач кі,
У лу га-лу жоч кі
За ве ваць ве ноч кі
На га доч кі доб рые,
На жы цей ко гус тое,
На ячмень ка ла сіс тый,
На авёс ре сіс тый,
На грэ ча нь ку чор ну,
На ка пус тач ку бе лу.
Дзе дзе вач кі шлі,
Плац ця мі трас лі,
Там жы та гус тое,
Ума ло ціс та, ука ло ціс та.
Ой, гдзе ўдо вы ішлі,
Там траў ка рас ла
Вы со ка, зя лё на.

А сё міц кай на зы ва лі ў нас Трой цу, бо спраў-
ля лі ўжэ ж ее на сё мую ня дзе ль ку ат Па скі. І ку-
мі лі ся, і гу ля лі, ве се ло бы ло, ось!

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Бе ль ка Мар га ры ты Арка дзь еўны, 1930 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Кол кі Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Трой ца — гэ та вя лі кае свя та. Яно ад бы ва ецца 
на 50-ты дзень па сля Вя лік дня. Яго ў нас яшчэ 
на зы ва юць «зя лё ным свя там». На гэ тае свя та ха-
ты ўпры гож ва лі зе ля ні най, якую да гэ та га свя ці-
лі ў цар кве. Ла ма лі га лін кі з лі пы або з клё ну 
(час цей) і ўты ка лі ў кож най ха це (ком на це). Так-
са ма га лін кі чап ля лі на кож ны хлеў (са рай), дзе 
ёсць жы вё ла, каб ні якая хва ро ба не пры ста ла. У 
ха це за кож ную іко ну кла лі па све ча ныя квет кі.

Яшчэ на гэ тае свя та ха дзі лі ў лес і звяз ва лі 
вер ха він кі ма ле нь кіх бя роз у вы гля дзе вян ка, 
пра хо дзі лі праз іх і спя ва лі пес ні:

По йдзем, дзе вач кі, у луг гу ляць,
Зя лё ных вян коў за ві ваць.
За ўем вян кі на ўсе свят кі,
На ўсе свят кі, на ўсе пра зніч кі.

Так са ма на Трой цу існуе аб рад кум лен ня, ка-
лі, пра хо дзя чы праз бя ро за выя ва ро ты, ку мі лі ся, 
ца ла ва лі ся, ста на ві лі ся сяб роў ка мі.

Гэ тыя аб ра ды ўздзей ні ча лі на ўра джай і ўша-
на ван не рас лін нас ці.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 З на ча лу Пят ро ва па сту, эта дзе вят нац ца та га 
ію ня, от мя ча лі Тро іцу. А дзень Свя той Тро іцы, 
эта пя ці дзе ся ты дзень па сля Па схі. І вот на эты 
дзень бы ла мно га аб ра даў: і вян кі пле лі, ва ра жы-
лі. На вок ны ве ша лі све жыя та кія па ху чыя бя ро-
за выя вет кі. Іх ста вяць за ікон кі, ну, а пе рад гэ-
тым, ко неш не, ха дзі лі свя ціць у цэр каў ку.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 На Трой цу вы ся ка лі бя роз кі і са дзі лі пад вок-
на мі, штоб еслі саў вя не, то се на бу дзе су хое, еслі 
не — ле та бу дзе мок рае і се на бу дзе со хнуць 
пло ха.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 Свят ка ва лi Тро iцу на пя цi дзе ся ты дзень па-
сля Вя лi кад ня. У суб оту пе рад Трой цаю спраў ля-
юць тра ечныя Дзя ды. У гэ ты ж дзень упры гож-
ва юць га лiн ка мi лi пы ха ту, двор. А як за сох нуць, 
утыр ква юць пад стра ху хля ва, каб за сце ра га ла 
ад на ва ль нi цы, па жа ру i бу ры. У пер шыя тры днi 
не ра бi лi, а ў пан ядзе лак ха дзi лi ў гос цi, гу ля лi, 
спя ва лi пес нi.

Ой, Гос па дзi, Свя тая Тро iца на га ры,
Ха джу, чу жое ся ло ба чу.
Ой, ка за ла ма цi ў чу жое ся ло ад да цi.
Ой, Бо жа мi лый, 
 я не ха це ла па ка раз гля дзе ла.
Ой, Бо жа мi лы, а як раз гля дзе ла, 
 са ма б па ля це ла i на по ку це се ла.
Ой, Бо жа мi лы, пры ня сi мне гос ця,
Ба цюх ну род на га, 
 бу ду час та ва цi вi ном зе ле не нь кiм, 
 мед ам са ла дзе нь кiм.
Ой, Бо жа, 
 Свя тая Тро iца ўспа ко iла мне сэр ца.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Пры мак Во ль гі Мі кі таў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Тро іца, або Се му ха, свят ку ецца ў па чат ку 
чэр ве ня. Да гэ та га свя та не ль га бы ло ку пац ца ў 
ра цэ. На пя рэ дад ні яго спраў ля лі ся «Дзя ды» — 
па мі нан не па мер шых, каб за ру чыц ца іх пад-
трым кай. У ха це пры бі ра лі кля но вы мі вет ка мі і 
аі рам па вуг лам і над дзвя ра мі, каб ад агнаць ня-
чыс тую сі лу. Тро іца — свя та ку ль та рас лін, а та-
му тра ецкія пес ні, гу ль ні, за ві ван не вян коў ад-
бы ва лі ся ў поле ці ле се. Па сля са ма га свя та ішоў 
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ру са ль ны ты дзень. Ру сал кі, па вод ле на род ных 
пад анняў і мі фа ло гіі, гэ та та пе ль ні цы ці ра на па-
мер шыя жан чы ны і дзе ці, якія ў гэ ты ты дзень 
вы хо дзяць з рэк і азёр, каб па тап таць жы та. Каб 
гэ та з жы там не зда ры ла ся, у ру сал ку на ра жа лі 
пры го жую дзяў чы ну — длін нае плац це бе лае, 
вя лі кі вя нок з кве так — і па чы на лі гу ль ні, ка ра-
го ды, пес ні, каб за доб рыць яе.

Ся дзе ла ру сал ка на бе лай бя ро зе,
Ой, ра на-ра на на бе лай бя ро зе.
Ся дзе ла ру сал ка дай пес ні спя ва ла,
Ой, ра на-ра на, да й пес ні спя ва ла.
А я, ма ла дая, да й ле та не ўга да ла,
Ой, ра на-ра на да й ле та не ўга да ла.

Ой, ты, Трой ца, Трой ца,
Прэс вя тая Ба га ро дзі ца.
Эх! Па се ем жы та,
Ды ня хай яно за ро дзіц ца!

На гря ной ня дзе лі…

На гря ной ня дзе лі ру сал кі ся дзе лі,
Ой, ра на-ра на ру сал кі ся дзе лі.
Ру сал кі ся дзе лі, на Бо га гля дзе лі,
Ой, ра на-ра на на Бо га гля дзе лі.
А Бог сы на жэ ніць, Ілля доч ку ад дае.
На но вай ся лі бе пша ні ца ста яла,
Ой, ра на-ра на пша ні ца ста яла,
Ой, ра на-ра на ка лас ком ма ха ла.
Ка лас ком ма ха ла, га лас ком кры ча ла,
Ой, ра на-ра на га лас ком кры ча ла: 
— Дзе вач кі-сяс трыч кі, пад айце ва дзіч кі,
Ой, ра на-ра на пад айце ва дзіч кі.
Пад айце ва дзіч кі з ха лод най кры ніч кі,
Ой, ра на-ра на з ха лод най кры ніч кі.
Цяж ка мне ста яці, ка лас ком ма ха ці,
Ой, ра на-ра на ка лас ком ма ха ці.
Ка лас ком ма ха ці, га лас ком кры ча ці,
Ой, ра на-ра на га лас ком кры ча ці.
Вы ж мя не саж ні це, у снап кі па вя жы це,
Ой, ра на-ра на ў снап кі па вя жы це.
У снап кі па вя жы це, у ко пач кі скла дзі це,
Ой, ра на-ра на ца па мі аб бі це.
Ца па мі аб бі це, жор на мі змя лі це,
Ой, ра на-ра на жор на мі змя лі це.
Жор на мі змя лі це, пра скур кі на пя чы це,
Ой, ра на-ра на пра скур кі на пя чы це.
Пра скур кі на пя чы це, у храм ад ня сі це,
Ой, ра на-ра на ў храм ад ня сі це.
У храм ад ня сі це, лю дзей на кар мі це,
Ой, ра на-ра на лю дзей на кар мі це.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Ой, па па рэ ха джу — (2 р.)
Бо жа мі лы, да ў чу жо ся ло ўе ду.
Хо чэ мя не ма ці, Бо жа мі лы, — (2 р.)
У чу жо ся ло ад да ці.А я не ха це ла, — (2 р.)
Бо жа мі лы, са ма па ля це ла,
Са ма па ля це ла, — (2 р.)
Бо жа мі лы, на лу жоч ку се ла,
Лу жок за ці мі ла — (2 р.)
Бо жа мі лы гос ця да жы да ла, 

Гос ця да ра го га, — (2 р.)
Бо жа мі лы, та тач ко род на го.

За пі са на ў в. Бак лань 

ад Ка рась Ва лян ці ны Іва наў ны, 1934 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

— Трой ца, Трой ца.
Да хо лод ная роса.
Ой, да ны хо ды,
Моя мы лая, бо са.

— Ой, як жа мне
Да бо суй ны хо ды ты,
Як ны ма ко му
Чы ры вы чок ку пы ты.

— Ны плач, мы ла,
Ой, да куп лю двое,
Ой, да пуй ды мо 
До кор чмы об ое.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

 Кож ны пра знік свят ку юць у раз ных вёс ках. 
Вось Тро іца пра хо дзі ла ў Ма ка ры чах. В эты 
дзень уся рад ня, зна ко мыя збі ра юцца ў гос ці да 
лю дзей зна ко мых у Ма ка ры чы. Еха лі з роз ных 
вё сак: хто пад во дай, а хто бліз ка жы ве, то ішлі 
пеш ку. Сра зу ўсе збі ра лі ся ка ля цэр квы, ба цюш-
ка вёў служ бу, а по тым усе раз ыхо дзі лі ся па сва-
іх зна ко мых і рад ных. Та ды ўжо лю дзі па чы на лі 
гу ляць. Пе рад Тро іцай у суб оту ва ўсіх ха тах, 
хля вах трэ ба бы ло раз веш ваць кля но выя вет кі, 
ель нік, бу ке ты з мя ты, шол ка вай тра вы, ка ні фе-
ру ла жы лі па вуг лах ха ты, на вок ны. Усе гэ тыя 
тра вы да лжны ля жаць цэ лую ня дзе лю па сля 
Тро іцы. По тым усё пры бі ра лі. Усе ра бі лі па-роз-
на му: хто ха ваў ель нік, каб по тым во сен ню за ка-
паць яго ў бур ты з кар топ ляю, а хто спа ль ваў у 
пе чы, каб дым і ўсё ішло да Бо га.

За пі са на ў в. Чар ноц кае 

ад Но вік Лю бо ві Мі кі таў ны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Пры бі ра лі дзяў чы ну ў бе лае плац це, адзі ва лі 
вя нок з лен та мі і вя лі па ўся му ся лу. А ў астат ніх 
дзяў чы нак вя нок быў з хме лю.

Ішлі за ся ло, на па ля ну, па лі лі вог ніш чы, ва-
дзі лі ка ра го ды, пе лі пес ні, ска ка лі праз вог ніш-
чы. А яшчэ дзяў чы ны пе ра ку ль ва лі ся це раз га ла-
ву з вян ком, а хлоп цы ў гэ ты час ад бі ра лі вян кі. 
Тыя, хто ўтры маў свой вя нок, бег лі на рэ чку, каб 
да ве дац ца аб сва ім лё се: у якую сто ра ну па плы-
ве вя нок, ад туль і ча кай су джа на га. А, бы ва ла, 
схо піць яго ця чэн не, а вя нок ні як плыс ці не хо-
ча, — так і знай, што са здзеш ніх кра ёў бу дзе су-
джа ны. А ка лі па то не — не жыць доў га дзяў чы-
не. Хлоп цы за ўсё ды ха це лі за цяг нуць ру сал ку ў 
ва ду, бо ты з ва ды — ту ды і ідзі. А ка лі гэ та не 
ўда ва ла ся зра біць, то па да ро зе да до му аб авяз-
ко ва аб аль юць з вяд ра ва дою.
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Пе лі:

Пра вя ду я ру са лач ку за цём ныя го ры,
За цём ныя го ры па йшла вяс на-крас на…

За пі са на ў в. Бел ка 

ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н., 

сту дэн ткай Явор скай С. (2002 г.)

 На Трой цу пры бі ра лі ў ха тах. На ры ва лі кля-
но ва га ліс ця і ўты ка лі ево ў ва ро та, ла жы лі ліс ты 
за іко ны.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы 

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

Пе рад Тро іцай ха дзі лі ў лес, вы ру ба лі мно га 
клё на. Убі ра лі да мы і ўсю ды па ха це раз веш ва лі 
клён, так са ма клён раз веш ва лі на два ры на са раі 
і іншыя па бу до вы.

Цэ лы ты дзень не ль га ні чо га ра біць.
Па сля, ужо на Ку пал ле, збі ра лі ўвесь клён са 

два роў, па кі да лі то ль кі тро хі. Яго кла лі за аб ра-
зы. Клён з усіх два роў скла да лі ка ля ле са, а ве ча-
рам па лі лі яго і пры га лі праз кас цёр. Спа чат ку 
збі ра лі ся ўсе: і ста рыя, і ма лыя, — але по тым за-
ста ва ла ся то ль кі мо ладзь.

За пі са на ў г. Го мель 

ад Дзег ця рэн ка Вік та ра Мі хай ла ві ча, 1957 г. н. 

(ра ней пра жы ваў у в. Фі лі па ві чы 

Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 На Трой цу ўпры гож ва лі ха ту ўнут ры і знад-
вор ку га лён ка мі клё ну. Дзяў ча ты ха дзі лі ў лес, 
за ві ва лі вян кі, ве ша лі іх на дрэ вы і па кі да лі на 
цэ лы ты дзень. Ва кол бя ро зак ва дзі лі ка ра го ды, 
пес ні спя ва лі.

По йдзем, дзе вач кі,
Мы ў гай гу ляць.
Мы ў гай гу ляць,
Вян кі за ві ваць.
А за ўём вян кі
Ды на ўсе свят кі
На Ду хоў скія.

Па стуш кі ў дзень Трой цы за ві ва лі вя ноч кі і 
ве ша лі іх на ро гі ка ро вам. Ве ча рам гас па дар за 
гэ та надзя ляў па стуш коў роз ны мі пры сма ка мі і 
га рэл кай.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

 У гэ ты дзень на ра джа лі ха ту га лін ка мі клё-
ну, бя ро зы, на два ры за ты ка лі іх у дзве ры. По-
тым гэ тыя га лін кі зды ма лі і спа ль ва лі на ку па-
льс кіх вог ніш чах. Дзяў ча ты ў ня дзе лю ха дзі лі 
на рэ чку, пус ка лі па ва дзе вян кі і на зі ра лі за іх 
ру хам. Ка лі вя нок плыў — доб рая пры кме та, а 
ка лі та нуў — дрэн ная. Бы ва ла, што дзяў чы на 
пус ка ла на ва ду не адзін вя нок, а два. Ка лі гэ-
тыя вян кі со йдуц ца, то дзяў чы на бу дзе з тым, 
ка го за га да ла. Ка лі яны раз ыхо дзі лі ся, то не 
бу дзе з мі лым.

Дзяў чы ны пес ні спя ва лі:

По йдзем, дзе вач кі, у луг гу ляць,
Зя лё ныя вян кі за ві ваць.
За ўём вян кі ва ўсе свят кі,
На ўсе свят кі, на ўсе пра зніч кі.

З Трой цай бы лі звя за ны па вер’і: да Трой цы 
не ль га бы ло ра біць бя ро за выя ве ні кі. У пер шыя 
тры дні Трой цы не ль га бы ло пра ца ваць, а так са-
ма ха дзіць ку пац ца.

За пі са на ў в. Дру гая Сла бод ка 

ад Шур кач Надзеі Іва наў ны, 1926 г. н.

 На Трой цу ўпры гож ва лі ха ту ўнут ры і знад-
вор ку га лён ка мі клё ну. Дзяў ча ты ха дзі лі ў лес, 
за ві ва лі вян кі, ве ша лі іх на дрэ вы і па кі да лі на 
цэ лы ты дзень. Ва кол бя ро зак ва дзі лі ка ра го ды, 
пес ні спя ва лі.

По йдзем, дзе вач кі,
Мы ў гай гу ляць,
Мы ў гай гу ляць,
Вян кі за ві ваць.
А за ўём вян кі
Ды на ўсе свят кі
На Ду хоў скія.

Па стуш кі ў дзень Трой цы за ві ва лі вя ноч кі і 
ве ша лі іх на ро гі ка ро вам. Ве ча рам гас па дар за 
гэ та надзя ляў па стуш коў роз ны мі пры сма ка мі і 
га рэл кай.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

 На Трой цу ла ма лі вет кі клё на, за ты ка лі ў са-
раі, у ха ту пры но сі лі, каб усё бы ло бла га па луч на. 
Так жа ры са ва лі крас ты на ўсіх дзвя рах се ліш ча. 
Ха дзі лі ў гос ці, дзе быў пры сто ль ны пра знік. У 
нас ха дзі лі ў Са ві чы, па том у Ста ра сел ле.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

Тро іца — гэ та вя лі кае свя та, гэ та Ісус Хрыс-
тос у трох лі цах: Свя ты Дух, Бог і ча ла век.

Яшчэ на зы ва юць Сё му ха, бо пры па дае свя та 
на сё мую ня дзе лю па сля Па схі.

Ста ві лі га лін кі бя роз, клё на, лі пы, аі ра на вок-
ны, па ўглам, кла лі на пад ло гу.

У лес ха дзі лі за га лін ка мі, пры чым жан чы ны 
на ла ма юць мно га га лі нак, а по тым аб ве ша юць 
імі жан чы ну ды ідуць да до му.

Ка ра го даў на гэ тае свя та ў нас не ва дзі лі, пе-
сен не пе лі.

За пі са на ў в. Бел ка 

ад Та ла ша Ула дзі мі ра Пят ро ві ча, 1931 г. н., 

сту дэн ткай Явор скай С. (2002 г.)

 На Тро іцу ка лісь, яшчэ як я ма лая бы ла, вы-
руб лі ва лі бя роз кі. Ста на ві лі пад каж дым акном. 
Ско ль кі акон, сто ль кі і бя ро зак. А па том дзя рэў-
ня падзе ле на па па лам. Тыя там, а тыя там. І кра лі 
бя роз кі этыя. А па том сцяг ва лі ўжо, штоб не 
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кра лі, сцяг ва лі ка му-то ў са рай, а па том ра бі лі 
агонь — Тро іцу па лі лі. Там тыя, там тыя.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Ло се вай Ні ны Ні кі ціч ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

МІ КО ЛА

 Свя та Мі ко ла лі чы ла ся пры сто ль ным у в. Ча-
люш ча ві чы. Кож ная гас па ды ня га то ві ла свя точ-
ны стол. У гэ ты дзень у вёс ку збі ра лі ся гос ці з су-
сед ніх вё сак. Мо ладзь збі ра ла ся гур тка мі, устрай-
ва лі гу лян ку. А ста рэй шыя са бі ра лі ся па ха тах.

Гас па ды ня на стол пад ава ла аб авяз ко ва 
боршч, сма жа на га пеў ня, спір тныя на піт кі.

На Мі ко лу ў кож най ха це ча ка лі гас цей з ра-
дас цю. Гас па ды ня ўсіх за пра ша ла за стол, хто за-
хо дзіў у ха ту. Гос ці вы пі ва лі, гу ля лі, пес ні спя ва лі.

Як па йшоў Мі ко ла
У чыс тае поле,
У чыс тае поле
Жы та агля да ці.
Ра дзі, Бо жа, жы та,
Ра дзі, Бо жа, жы та
Гус та, ка ла сіс та,
Гус та, ка ла сіс та,
Ядром ядра ніс та.
А еха лі гос ці
З чу жое во лас ці,
У ба ру на ча ва лі,
Пад сас ной агонь кла лі.
Каб гэ та са сён ка
Да па на шу ста рон ку.

Па сля Мі ко лы лю дзі лі чы лі, што ўсё ўжэ 
мож на са дзіць, се яць. Як га во раць у на ро дзе: 
«Пры йшоў Мі ко ла — сей, не пы тай ні ў ко га». 
Бы ва ла, што да Мі ко лы мно га што са дзі лі, але 
цёп ла лю бі выя ку ль ту ры да яго не са дзі лі.

На Мі ко лу сваё свя та гу ля лі і ко ню хі. Не ка то-
рыя ў гэ ты дзень пер шы раз вы га ня лі ко ней на 
на члег.

Ра ней лі чы лі, што ка лі жы та бу дзе ўсхо дзіць 
да Мі ко лы, то бу дзе доб ры ўра джай. Ка лі на Мі-
ко лу шмат тра вы і ха пае жы вё ле, то яе хва ціць і 
на ўсё ле та. І яшчэ лю дзі за ме ці лі, што па сля Мі-
ко лы ажы ва юць мош кі і ка ма ры.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

УШЭС ЦЕ

 Это пра знік по сле Па схі 6 не дзель. Дзе та кія 
дзя рэў ні есць, што пры сто ль ны пра знік.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

На Ушэс це ездзі лі ў цэр каў. Ма лі лі ся, па мі на-
лі ўсоп шых. У не ка то рых сё лах хо дзяць адзін да 
ад на го ў гос ці.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

ЛЕТ НЕ-ВОСЕНЬСКІ ЦЫКЛ 
ЗЕМ ЛЯ РОБ ЧА ГА КА ЛЕН ДА РА
КУ ПАЛ ЛЕ

 На Ку пал ле ку пац ца не ль зя, бо там ру сал кі 
пла ва юць, а яны мо гуць за са бой па ця нуць.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Ма ро зь ка Ган ны Мак сі маў ны, 1928 г. н., 

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г., 

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д. (2007 г.)

Ку пай ло от ме ча юць з шос та го на сё мэе ію ля. 
Оно на чы на ецца тым, што дзяў ча та соб іра лі са 
куч ка мі і ішлі до жыт нё го поля соб іраць цвет кі і 
плес ці вен кі. Не ко то рые пля лі з жыт нё го ко ло-
са. Хлоп цы го то ві лі мес то для ку па льс ко го огня, 
які па лі лі об ычно на скры жо ві нах до рог, на мос-
тах, на бе ра гах рэк. За коп ва лі ў зем лю «дзя бё-
лы» шэст або слуп. Сю ды пры строй ва лі льня ны 
ку жаль. С каж до го дво ра соб іра лі «май» — за-
сох шыя га лін кі дзе рэ вь еў, што ве ша лі на Трой-
цу. Як со нца ха ва ло со, то за па ль ва лі гэ ты «май». 
Воз ле огня дзе воч кі во дзі лі хо ро во ды, а хлоп цы 
пры га лі чэ раз огонь. Пус ка лі на во ду вян кі, што 
пля лі. Ран кам вы хо дзі лі гля дзець як со нца 
«грае». Оно пе ра лі ва ецца роз ны мі цве та мі.

Ёсць пад анні пра ве дзьм.

А на Іва на Ку па ла
Ве дзь ма зел ле ко па ла.
Не так зел ле, як пят руш ку,
Возь ме чорт яе душ ку…

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы 

ад Суг рэй Ган ны Фё да раў ны, 1941 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 На Іва на Ку па лу дзеў кі адзя ва лі ся в са мые 
кра сі вые плац ці, пля лі з цвя тоў вян кі, а по сле 
пус ка лі іх па ва дзе. У ка то рых та ну лі вян кі, ці за-
муж, счі та ла ся, не вы йдуць і су дзь ба бу дзе не-
шчас лі вай.

Це раз кас тры пры га лі ў па рах дзеў кі з хлоп-
ца мі. Ва дой аб лі ва лі ся, тан ца ва лі воз ле агня.

Іска лі па па раць-квет ку, ка то рая все же ла нья 
іспол ніць і лю дзям шчас це прі но сіць.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы 

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

 сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 У нас Ку пал ле не спруў ля юць і ні ко лі не 
спруў ля лі. Аб ычна ся дзі мо ілі ля жы мо ў ха це, 
смот рым па те ле ві за ре кан цэрт, мо жэм вы йці на 
улі цу. Кас троў не па лі лі.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Брайн Але ны Фа мі ніч ны, 1935 г. н., 

сту дэн та мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., 

Дзі кун Н., Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

 З ве ча ра са бі раў са на род око ло рэ чкі. Па лі лі 
кас тры. Ма ла дзёж пе ра скак ва ла це раз кас тры. 
Ста ві лі і па лі лі чу чай ла. Дзеў кі пля лі вян кі і бро-
са лі хто са свеч каю, ды вян кі бро са лі ў рэ чку. І 
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та ка пры ме та бы ла: еслі, на пры мер, вя нок твой 
пры плыў к бе ра гу, то, зна чыць, ты за муж не вы-
йдзеш. Ілі свеч ку во да па ту шы ла, зна чыць, не 
вы йдзеш за муж. Еслі вя нок па па дае ў кру чу, 
зна чыць, ты оста неш ся до ма. Вы йдзеш за муж 
око ло до ма. А ў 12 ча соў са бі ра лі ся, ішлі ў лес па-
па раць-квет ку шу каць. Ва дзі лі ка ра го ды, спя ва-
лі пес ні:

Ой, Ку па ло, Ку па лін ка,
Цём ная ноч ка,
Цём ная ноч ка,
Дзе ж твая доч ка?
Мая доч ка ў са доч ку
Цвя точ кі зры вае,
Цвя точ кі зры вае,
Вя ноч кі спля тае.
Вя ноч кі спля тае,
Гор кія слё зы пра лі вае.
Ой, Ку па ло, Ку па лін ка,
Цём ная ноч ка,
А дзе ж твая доч ка?

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Мі кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 Эты пра знік шчы таў ся ў нас са мым луч шым. 
Ра ней жэ ш спраў ля лі Ку па лу з 23 на 24 ію ню, а 
це пер з 6 на 7 ію ля. Ну, што ж, ужэ на Йва на, эта 
пе рад ім, зна чыць, у ноч ро бяць. Ну, ха дзі лі мы ў 
лес ці на па гон ды рас па ль ва лі агонь, ве лі кі 
агонь. Ска ка лі та ды ўжэ чэ раз агонь той, ха ра во-
ды ва дзі лі і пес ню пе лі:

Шла Ку пал ка ся лом, ся лом,
Ай, ра но на Йва на!
За крыў шы воч кі пе ром,
Ай, ра но на Йва на!
Ста лі лю дзі дзі ві ці ся,
Ай, ра но на Йва на!
Ста ла Ку па лоч ка сва ры цісь,
Ай, ра но на Йва на.
Ідзі це ту да, дзі ві цесь,
Ай, ра но на Йва на!
Гдзе бу дзе Іван ко жа ні ці ся,
Ай, ра но на Йва на!
Ён сам у ва зоч ку ездзіць,
Ай, ра но на Йва на!
Дзе во нь ка яго ў ве ноч ку,
Ай, ра но на Йва на!
Ён сам се дзіць, як жар га рыць,
Ай, ра но на Йва на!
Дзе во нь ка яго, як мак, цві ціць,
Ай, ра но на Йва на!

Ну, шчэ ж і ва ра жы лі, хто ка лі за муж по-
йдзе: вен кі пле це ныя пус ка лі по Пці чы, ужэ ж 
ка за лі, ку ды па плы ве, там і шчас це тваё. Ну, 
ужэ гу ля лі, гу ля лі, а таг ды да ран ня жда лі, як ра-
но со нцэ гра ла ўся кі мі цвя та мі, дзе-та ў 4-5 ча-
соў утра.

А ўдзень ма ці ад праў ля ла ме не ў поле, каб я 
на рва ла раз ных траў, бо яны шчы та лі ся ля чэб-
ны мі: зве ра бой, пад арож нік, ча ба рок. А так ра-

біць ні чо га не трэ ба бу ло на Іва на, бо ето ж ве ль-
мі ва ра ві ты пра знік.

За пі са на ў в. Пя соч ная Бу да Го ме льс ка га р-на 

ад Гош ка Евы Пят роў ны, 1929 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Дуб ро ва Пет ры каў ска га р-на), 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Я ма ла знаю, бо бы ла ма лая, ка лі Ку пал ле 
свят ка ва лі па-на ста яшча му. Але ж трош кі ма гу 
рас ка заць. Ку па ла гу ля юць ноч чу з 6 на 7 ію ля. 
Гу ляе ма ла дзёж. Збі ра лі ся хлоп цы і дзяў ча ты на 
лу зе, ла жы лі агні, тан ца ва лі, спя ва лі пес ні, пля лі 
з цвя тоў вян кі. Пес ні я точ на не по мню, та му не 
ма гу пра спя ваць. Яшчэ ста рыя лю дзі ка за лі, што 
ка лі ноч чу зной дзеш па па раць-квет ку, то бу-
дзеш шчас лі вы. Ста рыя ба бы ў гэ ты пра знік збі-
ра лі тра вы: ча бор, брус ніч нік.

За пі са на ў в. Чар ноц кае 

ад Но вік Лю бо ві Мі кі таў ны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Ку пал ле свят ку ецца ў ноч з 6 на 7 лі пе ня. У 
асноў ным яго свят ку юць дзе-не будзь на по лі ці 
бліз ле су. Яшчэ з ра ні цы ха дзі лі са бі раць квет кі 
або ля чэб ныя тра вы, ха дзі лі ў цар кву і свя ці лі іх. 
Асаб лі ва збі ра лі чар та па лох і ста ві лі ў ха це ці пе-
рад ган ка мі, каб ве дзь ма кі не змаг лі за йсці. А з 
кве так ра бі лі вян кі, або ўпля та лі іх у ко сы. А ка лі 
блі зіў ся ве чар, хлоп цы рас па ль ва лі вог ніш ча. У 
агонь бра са лі ста рое адзен не і аб утак для та го, 
каб аб наў ля ла ся жыц цё. Па куль агонь быў вя лі-
кі, ва дзі лі ка ра го ды ва кол яго і спя ва лі пес ні. 
Час цей за ўсё та кую, як «Ку па лін ка».

Бра са лі яшчэ вян кі, якія пля лі ўдзень, і кі да лі 
іх на во ду, хто с хлоп цаў схо піць вя нок, тая дзяў-
чы на па він на вы йсці за яго за муж, а ка лі вя нок 
та нуў у ва дзе, то яна за ста ва ла ся ў ста рых дзе-
вах.

Як агонь ме нь шаў, бра лі ся за ру кі хло пец з 
дзеў кай і пры га лі це раз яго, а ка лі ру кі раз ры ва-
лі ся, то ім не быць раз ам.

Яшчэ ёсць та кое па вер’е пра па па раць-квет-
ку. Але яе ніх то ў нас не ха дзіў шу каць, та му што 
з на шых про дкаў ніх то яе не на хо дзіў і мы так са-
ма. А то ль кі жар та ва лі і пу жа лі: быц цам, дзе шум 
і не йкія страш ныя гу кі, там і зна хо дзіц ца тая са-
мая квет ка. Ка неш не, кож ны з нас у глы бі ні ду-
шы ха цеў знай сці яе, але ні ко лі не ха це ла ся ісці 
са мо му ў цем ру. Па гэ та му і ніх то з нас не знай-
шоў цу да-квет ку.

А ка лі па чы на ла від нець, усе ішлі к ра цэ (зу-
сім ву зе нь кая, але ве ль мі глы бо кая), якая зна хо-
дзі ла ся бліз хва ро бу, роз ныя пры стрэ кі. Хлоп цы 
ка за лі, што ста на ві лі ся мац ней у це ле. Ка за лі на-
шыя про дкі, што ка лі ўзы хо дзіць на не бе со нца, 
яно так са ма «ку па ецца» ў ва дзе, па гэ та му ча ла-
ве ку і трэ ба ку пац ца з пер шы мі пра ме ня мі.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча), 

 сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 Свят ку ецца Ку пал ле з шос та га на сё мае лі пе-
ня. Свя та пра хо дзіць за вёс кай, на бе ра зе ра кі. 
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Рас па ль ва ецца вог ніш ча, ва кол яко га во дзяць 
ка ра го ды з пес ня мі, а по тым, ка лі пол ымя тро хі 
сціх не, пры га юць праз яго. Дзяў ча ты пус ка юць 
у ра ку вян кі з кве так са свеч ка мі: чый вя нок па-
то не — не ві даць за муж жа ў гэ ты год, чый да лей 
усіх па плы ве — та го жа дае доў гая шчас лі вая 
жыт ка. На пя рэ дад ні свя та, удзень, збі ра лі ца-
леб ныя зёл кі. Уно чы ха дзі лі ў лес шу каць па па-
раць-квет ку, якая, па вод ле пад ання, рас кві тае 
раз у го дзе ў ку па льс кую ноч. Хлоп цы ра бі лі ўся-
ля кія бяс чын ствы: зды ма лі з пя цель ва ро ты, пад-
пі ра лі ў ха тах бяр ве нам дзве ры і іншае. Лі чыц ца, 
што гэ тую ноч пан уе ня чыс тая сі ла, ве дзь мы збі-
ра юцца на ша баш, вы дой ва юць з ка роў ма ла ко, 
ездзяць на ко нях і за муч ва юць іх, та му ў гум не і 
ка нюш нях ве ша юць вян кі з асве ча ных зе лак, 
каб не да пус ціць ве дзьм. Па ле ка вым зел кам на-
лаж ва лі і га дан ні. Збі ра ючы зел кі ў пу кі, дзяў ча-
ты не слі іх да до му, ад кож на га ві ду тра він ку ўты-
ка лі ў сця ну: для ба ць кі, для ма ці, для бра та і г. д. 
Ра ні цай лі чаць квет кі: ка лі іх на бра ла ся два нац-
цаць роз ных, то вы йдзеш за муж у гэ тым го дзе.

Ра ні цай усе на зі ра лі за ўсхо дам со нца, бо ў 
гэ тае свя та яно ўсхо дзіць не бы та «ігра ючы».

Да ішло Ку па ла ся лом, ся лом,
Ды за бі ла жа бу ка лом, ка лом,
Да ўсім дзя цюч кам па кле ша нь цы,
Ма ла до му Янач ку саў сем жаб ку:
Ён жа аб лу піць да па мые шап ку.
Ён жа по йдзе вян чац ца —
Бу дуць з яго лю дзі смя яцца.

Гэ тую пес ню спя ва юць па чар зе хлоп цы і 
дзяў ча ты пе рад за рой.

Хлоп цы:

Іва не, Іва не!
Устань-ка за ра не,
Глянь на дзе вак:
Спаць за ха це лі,
Гу ляць пе ра ста лі,
За ры не да жда лі.
Бу дзе дзеў кам лі ха,
Бо яшчэ не ці ха:
Ноч не пра шла,
Лі ха не ўняс ла.
Ле шье па ма ець, 
Ца ла ваць за ста віць.
Ве дзь ма ўгро біць, 
Ка лі дзе вак убу дзіць:
Бу дзем пла каць, 
Бо не ка га сва таць!
Па жа лей це нас, 
Рас ца лу ем вас.

Дзяў ча ты:

Ся дзіць ле шы на за грыў ке
Па рням ня ўваж ным, 
За вя дзе чорт у ля дзін кі
К ве дзь мам не су раз ным.
Ён вы сва тае, ажэ ніць —
Не па спе еце мар гнуць,

Як ха мут адзе нець
І ў пек ла су таў кне!
Ах, нам жал ка хлоп цаў ду жа,
Бо ра бя ты — ма лай цы!
Ва ро жац ца не да су жа,
Нам па ра ў сва ім два ры.
Ха дзі, хлоп цы, ле пей з на мі, 
Раз ам бу дзе вя ся лей,
А ка то ра му ча са мі
Мо жа бу дзе вы гад ней.

Хлоп цы:

Ня хай, дзеў кі, так, 
Ня хай бу дзе мір!
Ня хай з нас усяк
Ва зь ме на вы бар
Лю бую ад вас!
Ня хай пры га лу біць, 
Ня хай аб айме, 
Ня хай шчы ра лю біць, 
Сяр дзы ка ца лу ець, 
Да мой ад вя дзе 
І спаць па кла дзе.

Дзеў кі:

Ня хай, хлоп цы, так, 
Ня хай бу дзе мір!
Ня хай з вас усяк
Возь ме на вы бар
Лю бую ад нас!

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 На Ку пал ле мо ладзь збі рае квет кі. Гэ тыя 
квет кі на сі лі ў цар кву, штоб асвя ціць. А по тым з 
іх пля лі вян кі. Ве ча рам хлоп цы і дзяў ча ты збі ра-
лі ся гур там і ішлі па ліць ку па льс кае вог ніш ча. 
Пры хо дзі лі на вы зна ча нае ра ней мес ца і рас-
клад ва лі вя лі кі кас цёр. Спя ва лі пес ні:

Ой, по йдзем, сяс тры цы,
Пад ясну за рні цу,
Ноч ма лая ды ку па ль ная.
На бя рэм, сяс тры цы,
Жоў та га пя соч ку,
Іграй, со нца, із за рою.

Па сы пем, сяс тры цы,
У тат кі пад акон цам,
Ноч ма лая ды ку па ль ная.
Па се ем, сяс тры цы,
Бе ла га га рош ку,
Іграй, со нца, із за рою.

Па сля гу лян кі дзяў ча ты пус ка лі на во ду вян-
кі, за гад ва лі на іх пра свой лёс. А мно гія ішлі шу-
каць квет ку-па па раць, штоб раз умець мо ву пры-
ро ды. То ль кі ў гэ ту ноч мож на бы ло ава ло даць 
та кім да рам.

За пі са на ў в. Дру гая Сла бод ка 

ад Шур кач Надзеі Іва наў ны, 1926 г. н.
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 У в. Ча люш ча ві чы Ку пал ле па чы на лі гу ляць 
уве ча ры 6 лі пе ня. Пе рад тым, як па йсці на ігрыш-
ча, дзяў чы ны пля лі вян кі, а хлоп цы га то ві лі мес-
ца для вог ніш ча. З над ыхо дом ве ча ра па ўсюль 
чу лі ся ку па льс кія пес ні.

Да ўзый дзі, ме ся чык,
Да ўзый дзі, ясне нь кі,
Раз ла жы нам, Ку па лей ка,
Хлоп чы кам на гу ля ней ка.
Дзе вач кі на гу ля лі ся,
Хлоп чы кі на ігра лі ся,
З ку па лей кам па праш ча лі ся.

Мо ладзь збі ра лі ся ка ля вог ніш ча, спя ва лі, ва-
дзі лі ка ра го ды. А по тым устрай ва лі гу ль ню: пры-
га лі праз агонь. Не ка то рыя хло пец і дзяў чы на, 
якія ка ха лі ся, пры га лі раз ам, штоб іх ніх то не 
раз лу чыў. Па сля гу лян кі дзяў ча ты пус ка лі на ва-
ду вян кі і на зі ра лі за імі.

Мно гія ў гэ тую ноч ча ка лі ра ні цы, каб па гля-
дзець, як бу дзе ўсхо дзіць со нца. Лю дзі га ва ры лі, 
што ў ку па льс кі ра нак со нца ве ль мі кра сі вае — 
яно пе ра лі ва ецца роз ны мі ко ле ра мі. Уз ыход со-
нца сус тра ка лі з пес ня мі.

А на Ку па лу 
Ра на со нца ігра ла.
Ра на со нца ігра ла
На цёп лыя росы,
На цёп лыя росы,
На хля бы-ўра джаі,
На хля бы-ўра джаі.

У гэ ту ноч ха дзі лі шу каць па па раць-квет ку, 
якая цві ла то ль кі ў ку па льс кую ноч. Гэ ту ноч 
жда лі і шу ка ль ні кі кла даў. Яны ве ры лі, што то ль-
кі ў гэ ту ноч там, дзе сха ва ны скарб, га рэ лі аге-
нь чы кі.

Яшчэ ве ры лі, што ў гэ ту ноч пес ня мі мож на 
бы ло спа ло хаць ве дзьм, па вы га няць іх з поля.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Гу рын Уль яны Ба ры саў ны, 1921 г. н.

 У Ка пат ке ві чах Ку пал ле на чы на лі спраў ляць 
па сля аб еду 6 лі пе ня. Дзяў ча ты куч ка мі ішлі на 
поле збі раць квет кі і за ві ваць вя ноч кі. А хлоп цы 
рых та ва лі мес ца для ку па льс ка га вог ніш ча.

Ве ча рам дзяў ча ты і хлоп цы са бі ра лі ся ка ля 
вог ніш ча, спя ва лі пес ні, ва дзі лі ка ра го ды. По-
тым ска ка лі праз агонь. На за кан чэн ні гу ль няў 
мо ладзь пус ка ла на во ду вя ноч кі, на якія за дум-
ва лі бу ду чае свай го лё су. Унут ры ку па льс ка га 
вя ноч ка ра бі лі пе ра пля цен не са сцяб лі нак жы та 
і ста ві лі ту ды свеч ку, якую за па ль ва лі ад ку па-
льс ка га вог ніш ча.

На Ку пал ле мно гія ха дзі лі шу каць квет ку-па-
па раць, якая за цві та ла на Ку пал ле ўпоў нач. Лі-
чы лі, што той, хто яе най дзе, бу дзе пан імаць раз-
мо ву рас лін, жы вёл.

Усю ноч на Ку пал ле па ўсёй акру ге чу лі ся 
спе вы:

Цём ная ноч ка, Ку па лач ка,
На мо ры вут кі ку па лі ся,

На бе раж ку су шы лі ся.
На ша Ма ры сь ка сту жы ла ся,
Што яе да ры не прадзе ныя.
Хоць прадзё ныя, не зві ва ныя.
Хоць зві ва ныя, не сна ва ныя.
Хоць сна ва ныя, не вы тка ныя.
Хоць вы тка ныя, не бя лё ныя.
Хоць бя лё ныя, не дзя лё ныя.
Та му-ся му па лок ці ку,
Свай му мі ла му не ме ру чы.
Ішоў ве чар па ву лач цы,
З Ку пал кай жар ту ючы:
«А дзе нам спаць, на ча ваць?» 
— А ты, ве чар, у кан цы ся ла,
А я, Ку пал ка, ся род ся ла,
А дзе ву лач ка мя цё ная,
Дзе дзе вач ка за ру чо ная, 
За куп чы ка ад да дзе ная.

За пі са на ў в. Ка пат ке ві чы 

ад Граб ко Ве ры Андрэ еўны, 1924 г. н.

Ку па ла на Іва на!

Што гэ та за свет на стаў,
Што гэ та за свет на стаў,
Брат сяс тру за біць ха цеў,
Брат сяс тру за біць ха цеў.
Сяс тра ў бра та пра сі ла ся: 
— Не бі, брат ка, у пят ні цу, 
— Не бі, брат ка, у пят ні цу,
Пят ні ца — та тар скі дзень,
Пят ні ца — та тар скі дзень.
Не бі, брат ка, і ў суб оту,
Не бі, брат ка, і ў суб оту,
Суб отач ка — жы доў скі дзень,
Суб отач ка — жы доў скі дзень.
За бі, брат ка, і ў ня дзе ль ку,
За бі, брат ка, і ў ня дзе ль ку,
Сха вай, брат ка, бліз ка да ро гі,
Аб сей, брат ка, кра сач ка мі,
Аб сей, брат ка, кра сач ка мі,
Кра сач ка мі, ва сі ль ка мі,
Кра сач ка мі, ва сі ль ка мі,
Каб дзе вач кі не ха дзі лі,
Каб дзе вач кі не ха дзі лі,
Жоў тых кра сак не шчы па лі,
Жоў тых кра сак не шчы па лі,
Гор кай до лі не га ня лі.

Ку па лач кі, га лу боч кі

Ку па лач кі, га лу боч кі,
Пад ру жа нь кі мае,
Ку мі це ся-лю бі це ся,
Лю бі це й мя не.
Як бу дзе це ў сад ісці,
За ві це й мя не,
Як бу дзе це цвя ты ірваць,
На рві це й мне.
Як бу дзе це вя ноч кі віць,
Са ві це й мне.
Як бу дзе це на Ду най пус каць,
Пус ці це вы і мой.
Усе вен чы кі па па ры па йшлі,
А мой па та нуў.
Усе дзеў кі за муж па йшлі,
А я не па йду.
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На Іва на хлеб са джа ла, Іва на-Іва нач ка

На Іва на хлеб са джа ла,
Іва не-Іва нач ка.
На Пят ро вы бі ра ла,
Іва не-Іва нач ка,
На Па ра скі прад ава ла,
Іва не-Іва нач ка.
Ка лі ж ты, Іван ка, ды ажэ ніш ся?
Чэр ві са ла па та чы лі,
Мы шы гро шы раз на сі лі,
Мор ква рас ла,
У ствол па йшла.

А на на шай ву лі цы

А на на шай ву лі цы
Уда лыя ма лай цы.
Ой, ня ма ўда лей ша га,
Над Іван ку леп ша га.
На вул ку пяш ком не по йдзеш,
На ко нях вы язджа еш,
Дзе ва чак вы бі ра еш.
Вы браў са бе дзе вач ку,
Бе лую, ру мя ную,
Ма ру сь ку ўда лую.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 Пят ро ва доч ка-не вя ліч ка,
На ша дзе вач ка Ку па ліч ка.
Ой, поле, поле пе ра бі рае,
Ой, з руч ні ка мі раз маў ляе:
«Руч ні кі мае бя лю се нь кі,
Ой, ці мне ва мі го ру ўслаць,
Не хо чуць мя не хлоп цы браць».

За пі са на ў в. Бе ла на ві чы 

ад Есь ка Ган ны Ры го раў ны, 1950 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 Ку па лін ка, Ку па лін ка,
Цём ная ноч ка.
Цём ная ноч ка,
А дэ ж твая доч ка?
Мая доч ка ў са доч ку
Цві точ кі зры вае,
Цві точ кі зры вае,
Вы ноч кі звы вае.
Усім ды воч кам — по вы ноч ку,
А Ган ноч цы — тры вы ноч кі.
Одын вы но чак — на за ру чан не,
Дру гый вы но чак Ган ны на вы нчан не,
А трэ ці вы но чак — на од’ізджан не.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

 Пра знік Іва ня Ку па лы, або Іван Вя дзь мац кі. У 
ноч ха дзі лі па яга ды, да ўжон на браць ягод (тыя 
ягод кі па ма га лі ад жы ва та). Дзеў кі, цёт кі га да лі 
на ва дзе.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

У нас за вец ца — Іван Ку па ла. Збі ра лі ся ў ле-
се, воз ле па ля ны, па лі лі кас тры.

Бра лі ра маш кі, а по тым га да лі, ад ры ва ючы 
ле пяс ткі. Так да вед ва лі ся, ці лю біць хло пец. Так-
са ма на сы па лі зяр но (ско ль кі дзяў чат, сто ль кі 
ку ча чак), по тым пус ка лі пя ту ха, і ад куль пя тух 
пер шым раз ам клю не ку чач ку, тая дзяў чы на і 
вы йдзе за муж. Шу ка лі яшчэ па па раць-квет ку і, 
хто яе най дзе, той бу дзе шчас лі вы.

Ска ка лі вя дзь мар кі на бя ро за вых кі ях. Пе ра-
сы па лі цяр моц цем (астат кі ле ну) да ро гу ка ля ка-
літ кі, каб зра біць урэд.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

 Гу ля лі на ва да ёме. Кан цэрт пры язджаў, ба-
зар ба ль шы быў. Пры язджа лі ма шын кі. Там бы-
ло ўся го на све це: і га рэл кі, і ві на, і да бра. Агонь 
кла лі, ку па лі ся, ка та лі ся ў лод кі. Ве дзь му па лі лі. 
Ба ль шэн ны агонь та кі. Ну, дзе ла лі не йкую ру-
сал ку, та ды бе га лі, па лі лі. Буд ку та кую вы дзе лы-
ва лі, аб кла лі яе па па рат ні кам, ды за па лі лі, дык 
га рэ ла, траш чэ ла.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Пра скур скай Са фіі Мі ка ла еўны, 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

Пес ня на Іва на Ку па лу

 Ірва ла, шчы па ла
Чыр во ную розу.
Кі да ла, бра са ла
На быс трую ра ку.
Кі да ла, бра са ла
На быс трую ра ку.
Плу ве, плу ве вет ка
Пад но вые ва ра та. 
— Не смей ся, ко за че,
Што я сі ра та.
Не смей ся, ко за че,
Што я сі ра та. 
— Не бой ся, дзі вач ка,
У сва ты я ж не па йду,
Па еду я в Рас ею,
Па кра шэй знай ду.
Па еду я в Рас ею,
Па кра шэй знай ду.
Про ехал я Рас ею,
Шчэ й тры га ра да,
Ні знай шоў па кра шэй,
Як ты, сі ра та.
Ні знай шоў па кра шэй,
Як ты, сі ра та.
Вы йшла дзев чы не нь ка
За сва та ная.
Бе лае лі чэ нь ко
За пла ка ная.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн тка мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)

 Ку пал ле — гэ та ж са мае ці ка вае свя та лі чы-
ла ся ў на ро дзе. Пра зну юць яго ў ноч з 6 і на 7 
ію ля. Лю дзі ўсе са бі ра лі ся на ўзгор ках, дзе якое 
й мей це по вы шэй бу ло ў вёс цы. Там жа ж рас па-
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ль ва лі агонь, пад па ль ва лі ко ла, і яно вы гля дзе ла 
як со нца, а па сля скач ва лі яго з гэ тай гор кі.

Яшчэ мо ло дзёш шу ка ла ў гэ тую ноч па па-
раць-квет ку. Усе лі чаць, што той, хто яе зной дзе, 
па сля бу дзе ба га ты і шчас лі вы.

Усе лю дзі ба ялі ся ўба чыць ве дзь ма коў у гэ ту 
ноч. А яшчэ не ку па лі ся, бо ба ялі ся ру са лак.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Крэ ка Анто на Ма ка ра ві ча, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

 Іван Ку па ла бу ло ве ль мі ці ка вым свя там. Усе 
шчы та лі, што ў гэ ты ве чар з 6 на 7 ію ля бу ло 
шмат вяз дзе ру са лак, ве дзь маў. А ўсё ж усе ста-
ра лі ся доб ра і ве се ла по гу ляць у гэ ту ноч. Ма ла-
дзёж ва дзі ла ка ра го ды, пе ла ўся ля кія пес ні. Усе 
збі ра лі ся ка ля ва ды, рас па ль ва лі агонь і ска ка лі 
це рас яго.

Ой, ве ль мі ве се ло бу ло. Цэ лы год мо ладзь ча-
ка ла гэ та га свя та.

Не ка то рыя ка за лі, што і ру са лак ба чы лі.
Яшчэ і вян кі дзяў ча ты пус ка лі па ва дзе, і, ку-

ды тыя вя ноч кі па плы вуць, там у тым жа мес ці 
дзяў чы на і за му жам бу дзе.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Дзя цел Га лі ны Ва сі ль еўны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

 На ку па ль но го Іва на
Трас ца ве дзь му па йма ла,
Штоб па но чах не ха дзі ла,
Чу жых ка роў не да іла.

Пет ро ва ноч ка,
Дзе твая доч ка?
Ой, мая доч ка
У ага ро дзе.
Ох, у ага ро дзе
Ча ба рок поле.

Поле, поле, пе рэ бі рае,
Зе лей ко брыд кое
Укі дае,
Со сво ім ліч ком Роз моў ляе: 
— Ох, ліч ко ж моё, ліч ко бе ле нь кое,
Ко му ж ты бу дзеш вер не нь кое?
Ой, ці ста ро му, ці ма ло му,
Ці мой му друж ку мо ло до му?

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Ду бік Ма рыі Ся мё наў ны, 1926 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

Ку па льс кая гу ль ня

 На Ку пал ле, ка лі ўно чы па лі лі кас цёр, хлоп-
цы гу ля лі з дзеў ка мі. Па сля дзяў ча ты ўбя га лі, а 
хлоп цы па чы на лі ла віць іх. Хто ка го ла віў, з той 
па сля і сус тра ка лі ся.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Па ўта ра на Іва на На ву ма ві ча, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Га лі най Фё да раў най (2007 г.)

ПЯТ РОЎ КА

 Это Пят ро. Ад бы ва ецца ле там, дзе вя та га. Ка-
жуць: «Пры хо дзіць Пят роў ка — на сту пае га ла доў-

ка». Пад ышоў пра знік Пят ро, і ты да ўжна хоць 
кор чык, хоць два сар ваць, па бу дзіць кар тош ку. 
«Га ла доў ка ў Пят роў ку» ка жуць та му, што кан ча-
ецца зер но, кар тош ка не саз рэ ла, ягад ня ма.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Мі кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 На Пят ра (Пят роў ка) — за га таў ля лі сы ры 
(яны доб ра хра ні лі ся).

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

А на Пят ро, эта на Пят роў дзень на зы ва ецца 
Апос тал Пят ро і Па вел. Эта бы лі ўчэ ні кі Ісу са Хрыс-
та. Яны ўсег да ўжэ пан іма лі Ісу са, усе лю бі лі адзін 
ад на го, дру жы лі і пры слу хоў ва лі ся да раз умна га 
Ісу са Хрыс та. У нас ста ві лі па ся род ся ла вы со кія та-
кія пад стаў кі і та ды кла лі пе ра кла дзе ну на верх. Ве-
ша лі на стаў бы вя роў кі. Вя ро вач ка мі бы лі ну тоў-
стыя ка на ты та кія. Па лу ча лі ся арэ лі. Асо бен на вот 
дзе да по мню, Па ўлен ка Дзя ні са Ігна ць еві ча, ён ку-
ла ком быў. Пчол у яго хоць пруд пру дзі. Вось по-
мню дзед дзе ра вян ныя ка ло ды ця гаў для арэ ляў.

Дак са бя рэц ца ка ля гэ тых арэ ляў уся ма ла-
дзеж. І та ды ўжэ гу лян не ў нас ад бы ва ецца. Та ды 
га рэл кі так не бы ло, штоб пі лі, а про ста, про ста 
хто ягад пры ня се з ага ро ду ці ў ле се на бі рае, хто 
ка ча на яко га-ні будзь кіс ла га зной дзе з боч кі, хто 
агур цоў — і жы лі. Я сі ль на свай го дзе да ку ла ка 
по мню. Ён ура нач ку всег да пры но сіў мед з свай-
го до му. Эты мёд па ху чы та кі, лі па вы. А мы ўжэ 
па мя та лі і дзя лі лі на ўсіх астат ніх.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 Не ве даю ча му, но з са ма га дзет ства по мню, 
што ў на шай Сло бо дзе за ўсег да адзна ча лі свя та 
Пят ра і Па ўла. Не, усе свя ты адзна ча лі як трэ ба, а 
вот Пят ро счы та лі сло бод скім свя там. Як раз се ра-
дзі на ле та — 12 ію ля, кор топ лі ўжэ цві туць. Гэ та ж 
стра ва і счы та ецца го лоў най — мо ло дая кор топ ля.

Да нас, у Сло бо ду, з’язджа юцца шмат гос цей: 
эта і зно ёмыя, і дзе ці, і ўну кі. Усе окруж ныя дзя-
рэў ні: Ся рэд няя Руд ня, Ку ры ці чы, Лю дзві ноў, 
Ста ры на, Фі ла таў ка. Бо ж у Сло бо дзе свя та! Лю-
дзі хо дзяць адзін да ад на го ў гос ці, сма ку юць мо-
ло дую кор топ лю, да і не то ль кі кор топ лю, усё 
чым угош ча юць. Ко лісь, дык по сля сто ла збі ра лі-
ся ў од ной вя лі кай ха це і ўстра іва лі тан цы. Го-
лоў нае, каб гор мо нік, а там ужэ і поль ка бы ла.

По сле Пят ра раз ры ша лась ко паць кор топ лю. 
З 11 на 12 ію ля мо ло дые: хлоп цы да дзяў ча ты 
ішлі на ўсё ноч ную, но не ў лес, а на ра ку Боб-
рык. На Ку пал ле не ку па лі ся, а вот на Пят ра ку-
па лі ся ноч чу. Му сіць, ешчо на шы мі дзя да мі так 
бу ло за ве дзе на.

За пі са на ў в. Сла ба да 

ад Жу раў скай Тац ця ны Мі ка но раў ны, 1938 г. н.,

сту дэн ткай Пра ка пен кай М. (2008 г.)
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 У в. Дру гая Сла бод ка Пят ро яўля ецца пры-
сто ль ным свя там. Пят ро адзна ча ецца 12 лі пе ня.

У гэ ты дзень са бі ра лі ся гос ці з усіх су сед ніх 
вё сак. Мо ладзь ішла ў лес ку міц ца. Рас клад ва лі 
вог ніш ча, ля яко га гас ця ва лі: вы пі ва лі, елі блі ны, 
яеш ню, устрай ва лі цэ лую гу лян ку.

На пра ця гу пят роў ска га по сту гас па ды ні на за-
паш ва лі на ўвесь год мас ла і тво раг. У пят роў скі 
час су шы лі і на рых тоў ва лі жы вё ле корм на зі му.

Лі чы лі, што ка лі зя зю ля пе ра ста ва ла ку ка-
ваць за две ня дзе лі да Пят ра, дру гая па ло ва ле та 
бу дзе спа кой ная і ўра джай ная. Ка лі яна змаў ка-
ла за дзень-два да Пят ра — во сень бу дзе ха лод-
ная, а зі ма ран няя.

На Пят ро пе лі роз ныя пес ні:

Учо ра бы ло Пят ро, а ся год ня Па ўла,
Учо ра пі ла га рэ лач ку, а ся год ня п’яна.
А я к Пят ру мех та ба ка на тру,
Ды я к Па ўлу та ба ке рач ку спраў лю,
Я й Ва неч ку да На та шы на праў лю.
Ха дзіў Іван це раз тры га ро ды,
Не зра біў ён ні ко му шко ды,
Не стап таў ён ні ру ты, ні мя ты,
То ль кі стап таў свае чор ныя бо ты
Ён, хо дзя чы да На та шы ў за лё ты.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Шур пач Надзеі Іва наў ны, 1926 г. н.

 Як да Свя то га Пят ра, дык по сцяц ца ча ты ры 
днi, Пят роў ка на зы ва ецца. Муж чы ны не лю бi лi 
эты пра знiк, бо ў iх са ма ра бо та, ко сяць, а есцi 
хо чац ца. Дый i ка за лi, што жан кi пры ду ма лi эты 
пра знiк, штоб мас ла яко га саб раць, ма ла ка.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Пан цюк Ма рыі Са ве ль еўны, 1926 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

Пес ня пе рад жні вом на Пят роў ку

 Ой, у ого ро дзе гор до ві на,
На гор до ві не зе зю ль ка куе.
Она ко ва ла, пра ўду ка за ла:
«Ой, го ре, го ре той мо ло дзі цы,
У ко то рое зол віц мно го».
Ой, ку да едуць — её су дзяць:
На ша ж бра то ва не ра бот ні ца,
На ша му до му ня во ль ні ца.
Ой, у ого ро дзе гор до ві на,
На гор до ві не зе зю ль ка куе.
Она ко ва ла, пра ўду ка за ла:
«Ой, доб ра той мо ло дзі цы,
У ко то рое дзе ве роў мно го».
Ой, ку да едуць — её хва ляць: 
— На ша бра то ва дэй ра бот ні ца, 
— У на шэ му до ме ха зя ечка.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Ма ка рэ віч Па лі ны Ся мё наў ны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

ІЛЬЯ

 На ма ло цяць ма ла до га жы та і пя куць хлеб. 
Ка за лі так:

«На Пят ра трош кі хле ба на пяк ла, а на Іллю 
по ўну печ на ллю».

По сле Іллі не ль зя ку пац ца, бо бу дзеш до ма 
ба лець і мож на да жа па мер ці ад ета га.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен кай Н. (2009 г.)

СПАС

 Счы та ла ся, што ў еты дзень па мер лыя род-
ствен ні кі пры хо дзяць на зям лю за яблы ка мі. Па-
ета му, у ка го дзі ця па мер ла, той не еў да Спа са 
яблык, бо не бу дзе ча го даць яму. Па ета му і не 
елі. Ешчэ ў еты дзень ішлі ў цэр кву, свя ці лі яблы-
кі і не слі іх на мо гіл кі.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

ЖНІ ВО

 Каб быў доб ры ўра джай, лю дзі, якія не ба ялі-
ся слоў іда ла, іспо ль зуя імя Бо га, пры га вор ва лі ў 
час па се ву: «На ра дзі, Бо жа, мне, а лю дзям — 
не!»

У час жні ва дзяў чы ны, жан чы ны ста на ві лі ся 
ра да мі на по лі і па чы на лі сваю цяж кую спра ву:

Жа ла, жа ла буй нэ жы то, ізма ры ла ся.
Ізма ры ла ся, пад сна по чак дру ге нь кі па ва лі ла ся.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003г.)

За га рою ў ка лод ца…

 За га рою ў ка лод ца,
Дзе сту дзё ная ва да,
Услед за жней каю вя за ла
Сно пы дзеў ка ма ла да.
Ой, вя за ла, пес ні пе ла,
Што ў саў хо зе лю ба жыць,
Еслі чэс на ра біць дзе ла,
Еслі труд свой па лю біць.
А вак руг хле ба шу ме лі,
Га ва ры лі ёй а том,
Што кал хоз нае ба гац це,
Сме ла ўхо дзіць у кож ны дом.
Эх, ма гу ча на ша сі ла,
Шы ро кія ў нас па ля,
Іза бі ль ная, род ная
Слаў ся, рус кая зям ля!

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Жа ла, жа ла яра вое жы та,
Пры та мі ла ся.
За та мі ла ся, пры жа ла ся к зе ле на му ду бу,
Па хі лі ла ся.
Па хі лі ла ся да й па свай му мі ле нь ка му
За жу ры ла ся.
Не жу ры ся, мая міл ка,
Ця пер я не твой.
Есць у ме не сяд ло за ла тое
Йшчэ й ва ра ны конь.
На ва ра ны конь ся ду,
Ся ду, да й па еду,
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Шчэй на цёш чын двор.
Доб ры ве чар, цёш ча, у ха ту.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Аўчын ні ка вай Вар ва ры Па ўлаў ны, 1932 г. н., 

сту дэн тка мі Скач ко вай Т., Ка роў кі най А.

 Ох, я ў по лі жы та жа ла, у мя не
До ма шко да ста ла,
У мя не до ма шко да ста ла, 
Што свяк ру ха з пе чы ўпа ла.
Да ці ж яна збя сі ла ся, — (2 р.)
Што з пе чы ска ці ла ся.
А я жа ла, не ля жа ла, — (2 р.)
А я жа ла па шчы рай пра ўдзе. — (3 р.)
Не да вай це па ча рач цы, 
Да да йце нам па цэ лай квар це
А я жа ла ха пу, ха пу — (2 р.)
Да на жа ла цэ лу ка пу.
А я жа ла па ма ле неч ку — (2 р.)
Да на жа ла са ра це неч ку.
А ты ж мі лы, Пра ко па нь ку, — (2 р.)
Да прыйдзь у поле па ко па нь кі.
Ды не бя ры з гум на руб ля, — (2 р.)
Ва зь мі ж мя не, ма ла ду, з поля, — (3 р.)
Бо ста мі ла ся, стоя.
А мой мі лы й ве ры й мае, — (2 р.)
Сем пар ва лоў за пра гае.
А ва сь мую — ка бу лу — (2 р.)
Шчэй па мя не ма ла дую.

За пі са на ў в. Бе ла на ві чы 

ад Му зы ка Пра скоў і Ля вон ць еўны, 1903 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 Жа ла, жа ла яра вое жы та, 
За та мі ла ся, пры жа ла ся, 
К зя лё на му ду бу пры хі лі ла ся,
Да й па свай му мі ле нь ко му за жу ры ла ся.
Да й не жу ры ся, мая міл ка, ця пер я не твой.
Есць у мя не сяд ло за ла тое,
Шчэ й ва ра ны конь,
Ся ду, ся ду да й па еду шчэй на цёш чын двор,
Доб ры ве чар, цёш ча, у ха ту.

За пі са на ў в. Бак лань 

ад Ка рась Ва лян ці ны Іва наў ны, 1934 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 А я ў ба ру да жы та жа ла,
У мя не до ма ні ко га ста ла,
Свяк ру ха з пе чы ўпа ла.
Мо жа яна да зду рэ ла
Што ў Пят роў ку на печ за лез ла.

* * *
Са ма іду я да ро гаю, 
Га ла со чак — дуб ро вою.
Хто ж мой га ла сок чуе, 
Ня хай мя не па жа луе.
Ці не ўчуе да мой та тач ко, 
Ці не ўчуе мой род не нь кой.
Это ж мае да дзі ця едзе, 
То не нь кой га ла сок вя дзе.
Дзі ця ж мае да ра джо нае, 
Па шло за муж су джо нае.
Не вус па ла ся, не вус па ла ся.

За пі са на ў в. Гра баў 

ад Грыб Лі дзіі Андрэ еўны, 1917г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 Ты, ка лін ка, ты ма лін ка,
Не стой у лу зе над ва дою,
Не стой у лу зе над ва дою,
Не раў нуй ся ты са мною.
Бы ло ж та бе раў на вац ца,
Як я бы ла ў та тач кі.
Як я бы ла ў та тач кі — кра са ва ла ся,
У ма мач кі ру ней тва іх цвя тоў цві ла,
Крас ней тва іх ягод бы ла.
Уз яў мя не ён дзе вач ку,
Іссу шыў, зжу рыў у шчэ пач ку,
Уз яў мя не, як ягад ку,
На гнаў ён мне ча хот ку.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Шмі ге льс кай Ма рыі Фё да раў ны, 1927г. н. 

(пе ра еха ла з Бы хаў ска га р-на Ма гі лёў скай воб лас ці), 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

Жар тоў ная жніў ная

 Наш пан — ба ран,
А пані — авеч ка.
Да не да ла есці
З ран ня да ве ча ра.
Вой, ка лі ж тое со нца за йдзе.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н., 

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Ма ша ко вай А.

 Ой, дай, Бо жэ, по го до нь ку — (2 р.)
Да й на на шу ра бо то нь ку.
Штоб мы ді ло до ро бы лы, — (2 р.)
Штоб нас лю ды ны су ды лы.
Ой, ко тыў са вы нок з поля
Да й про сыў са до по коя:
«Пры ймы ж мы нэ, гос по да ру, — (2 р.)
Я ўжэ ў полю на сто яўся,
Буй ных віт роў на слу хаў ся,
 Раз ных цвет коў на ню хаў ся».

* * *
Нам вы чэ ра ны мы ла,
Уто мы ла мы нэ ны ва.
Ны так ны ва шы ро кая,
Як до ро га да лё кая.

* * *
— Ой ты, ко за моя бі ла,
Дзе ж ты свой го хвос та дзі ла? 
— По ло жы ла на пол ыцы,
Да й укра лы мо ло ды цы.
Ты пэр у нас до жы ноч кы,
Нап’емо ся го рі лоч кы.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы 

Іва наў ска га р-на Брэс цкай вобл.), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.

 На жні во збі ра лі ся ўсе жан чы ны. Яны пра ца-
ва лі раз ам, спя ва лі пес ні. Я не по мню гэ тых пе-
сен, але ж мой ха зя ін дол жэн знаць:

Жы то спее, жы то спее,
Ячмень па ла вее,
Ка ла сок схі ліў ся.
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Ад дай, ма ці, да чку за муж,
Га ла сок змя ніў ся.

Жан чы ны жа лі сяр па мі, кру ці лі пе ре вес ла з 
жы та. Ста ві лі 9 сна поў, на кры ва лі дзе ся тым — 
гэ та быў ста вок.

Да жын кі бы лі, ка лі саб ра лі ўра джай. Жан чы-
ны на да жын кі ра бі лі ба ра ду: жа лі жме ню ка ла-
соў. Яшчэ рва лі па ля выя цвя ты, дзе рас ло жы та, 
пля лі вя нок і да ры лі прад ся да це лю кал хо за. Ён 
дол жэн быў у ад каз на гэ та за біць якую-не будзь 
ска ці ну і ўгас ціць весь пра цоў ны на род. Так лю-
дзі пра зна ва лі да жын кі.

За пі са на ў в. Бры нёў 

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на), 

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Жы та ў по лі за шас це ла,
Ні хму рын кі ў сі ня ве.
Сён ня вёс ка апус це ла,
Сён ня кож ны на жні ве.
Жні вень, жні вень за ла ты,
Ура джай ная па ра,
Шмат тур бот пры но сіш ты,
Шмат пры но сіш ты да бра.

На за жын ках з пер ша га хле ба пя куць ка ра-
вай і спя ва юць:

Ды спяк лі мы ка ра вай
Для ўся го на ша га краю.
Ды пад ыма ем вы са ко,
Ды за спя ва ем ве ся ло,
Ды па ста вім на ўсіх,
Дай жа, Бо жа, хле ба ўсім,
Ды па ста вім на га ро ху
І раз дзе лім па тро ху.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Шы ці ка вай Та ма ры Мі хай лаў ны, 1939 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л.,

 Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Жніў ныя пес ні

 Вы прав ля ла мі не ма ці,Вы прав ля ла мі не ма-
ці,Вы прав ля ла мі не ма ціЕра вое жы та жаць.Вы-
прав ля ла мі не ма ціЕра вое жы та жаць.

А я жы та ні жа ла,
А я жы та ні жа ла,
Ой, я жы та ні жа ла,
На ко за ка по гля да ла.
Ой, я жы та ні жа ла,
На ко за ка по гля да ла.

* * *
Ка сіў Яша ка ню шы ну,
Ка сіў Яша ка ню шы ну,
Ка сіў Яша ка ню шы ну,
Па гля даў на дзяў чы ну.
Ка сіў Яша ка ню шы ну,
Па гля даў на дзяў чы ну.

А я жы та ні жа ла,
А я жы та ні жа ла,
Усё й я жы та ні жа ла,
В ба ра зён ке ле жа ла.
Усё й я жы та ні жа ла,
В ба ра зён ке ле жа ла.

Ба ра зён ка юзе нь ка, 
Ба ра зён ка юзе нь ка, 
Ба ра зён ка юзе нь ка,
Ні па мес ці ла ся.
Ба ра зён ка юзе нь ка, 
Ні па мес ці ла ся.

Яшчэ ноч ка ма ле нь ка,
Яшчэ ноч ка ма ле нь ка,
Яшчэ ноч ка ма ле нь ка,
Ні на це шы ла ся.
Яшчэ ноч ка ма ле нь ка,
Ні на це шы ла ся.

А я до ма ад па чу ваю,
А я до ма ад па чу ваю,
А я до ма ад па чу ваю,
Всё й на акош ка по гля даю.
А я до ма ад па чу ваю,
Всё й на акош ка по гля даю.

Ад куль уз яўся Мі кі та,
Ад куль уз яўся Мі кі та,
Ад куль уз яўся Мі кі та,
А на ём се ра сві та.А
д куль уз яўся Мі кі та,
А на ём се ра сві та.

Пад акош кам саг нуў ся,
Пад акош кам саг нуў ся,
Пад акош кам саг нуў ся,
Ці не вы йдзе Ма ру ся.
Пад акош кам саг нуў ся,
Ці не вы йдзе Ма ру ся.

Вот Ма ру се нь ка йдзёт,
Вот Ма ру се нь ка йдзёт,
Вот Ма ру се нь ка йдзёт,
Мні арэш кі не сёт.
Вот Ма ру се нь ка йдзёт,
Мні арэш кі не сёт.

Ці мне арэш кі ку саць,
Ці мне арэш кі ку саць,
Ці мне арэш кі ку саць,
Ці Ма ру сю ца ла ваць.
Ці мне арэш кі ку саць,
Ці Ма ру сю ца ла ваць.

Я арэш кі ку саў,
Я арэш кі ку саў,
Я арэш кі ку саў,
Я Ма ру сю ца ла ваў.
Я арэш кі ку саў,
Я Ма ру сю ца ла ваў.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн тка мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)
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Ох, я жа ла по ма леч ку
Дэ й на жа ла со ро це неч ку.
Ох, на жа ла да ко пу,
Ой, со ро ку.

Дэ й на жа ла по ўто ры ко пы,
Ох, за йму я от межы.
Ох, Гос по дзі, по мо жы,
Эх, по мо жы.

Ох, за йму я от ста ці,
Каб тро хі пры ста ці,
Эх, пры ста ці.

Ой, ве сел наш пан, ве сел,
По по ста ці по хо жа ючы,
Дэ й жэ нь чы каў пры га ня ючы: 
— Жні це, жні це, не бо жа та,
Бу дзе жні ва не до жа та.
Не дож не це, то й ня по йдзе ця,
На чо ва ці тут жэ бу дзе це.

Ой, я ў по лі да жы то жа ла,
У мя не до ма шко да ста ла,
Што свек ру ха з пе чы ўпа ла.
Мо жа ж она і скру ці ла ся,
Мо жэ она зду рэ ла,
Што з пе чы па ля це ла.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Ду бік Ма рыі Ся мё наў ны, 1926 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

Вы шла ма ці жы та жа ці….

 Вы шла ма ці жы та жа ці, 
Ста ла сяр пы пе ра кла да ці. 
Не ма сяр па за ла то га,
Жан ца ма ла до га.

Вы шла свяк роў жы та жа ці, 
Ста ла сяр пы рас кла да ці. 
Пры быў сяр пок за ла це нь кі,
Жа ніх ма ла дзе нь кі.

Па сы ла ла ме не ма ці

Па сы ла ла ме не ма ці 
Яра вое жы та жа ці, 
Хоць я жа ла і ня жа ла,
Я з Іван кам па ста яла.

— Ой ты, мам ка, ха ра шэ нь ка, 
Як ты бы ла ма ло дзе нь ка,
Ты ха дзі ла так з тат кам,
Як я ця пер з Іван кам.

Ох, той Іван ка жы та ко сіць, 
Ма ру сь ка жы та про сіць.
Хоць ён лю біць і ня лю біць,
Пры дзе ве чар — пры га лу біць.

— Ма ру се нь ка, ма ла дзе нь ка, 
Ты ж ча го та кая смут не нь ка? 
— Ой ты, Іван ка, сер ца мае, 
Ня ма пры га жэй, як мы ўдвох.

Там Іван ко жы та ко сіць, 
Ма ру се нь ка сна пы но сіць, 

Сна пы Іван ка па вя жа, 
Аб ды ме, дый па ца луе.

За пі са на ў в. Мы шан ка 

ад Пан фі лен ка Во ль гі Сця па наў ны, 1935 г. н., 

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

Ох, у по лі ніў ка

 Ох, а ў по лі ніў ка, 
А ў го ро дзе сліў ка,
Там дзеў чы на жы та жа ла, 
Са ма чар ноб роў ка.

Ох, яна на жа ла, 
Се ла ад па чы ва ці.
А ішоў ка зак до рож кай, 
Му сіў шап ку зня ці, (2 р.)
На дзень доб ры да ці.

На дзень доб ры!
 Ой да, дзеў чы на нь ко,
Яшчэ па ва жа ны Бо жэ!

I па йшла та сла ва 
Па ўся му га ра доч ку, 
Што дзяў чы на
Ой да ко за чэ нь ку
Вы шы ла са роч ку.

За пі са на ў в. Мы шан ка 

ад Вік та ро віч Але ны Аляк сан драў ны, 1949 г. н., 

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

 Як iшлi жаць жы та — па мо ляц ца, ды ў поле. 
Пер вае сцяб ло зрэз ва лi ле вай ру кою да ў по яс, 
каб спi на не ба ле ла, а дру гiя крас том злаж ва лi. 
Ба ра ду вя за лi, як у каз ла, кла лi хлеб i соль, па лi-
ва лi ва дою, ды тро хi спя ва лi, як хто знаў.

Ра дзi, Бо жа, жы то 
На но вае ле та.
На шы ма лод кi ма лыя,
Штоб сто ячы жа лi,
Да ў сна пы вя за лi
I ў ка поч кi кла лi.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Му зы кі Пра скоў і Ля вон ць еўны, 1930 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

ТА ЛА КА

Та лоч ная пес ня

 Ды шу міць, ды гу дзе:
Та ла ка з поля ідзе,
Та ла ка з поля ідзе.
Та ла чэ нек не ба га та,
На вя че ру по ста ряй мо ся.
Наш аб ед доб ры,
А вя че ра шчэ луч шая.
Наш пан доб ры, а пані шчэ луч шая.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы 

ад Сі рош Агры пі ны Кан стан ці наў ны, 1914 г. н., 

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.)

Та лоч ная пес ня пра жні во

 Ой, за га рою, за ка мен наю
Да ня доб ра жы ве муж з жа ною,
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Да ру бяць ка мо ру з уся го бо ру,
Кла дуць пад ло гу ўсё ця со вую.
Як ме сяц сы шоў, спа ці я не шла,
Дру гі пра йшоў — я пра чну ла ся.
Ат свай го не лю ба га атвяр ну ла ся,
Атвяр ну ла ся — цяж ка ўздых ну ла. 
— Ой, ча го ж ты, мая мі лая, цяж ка ўздых ну ла?
Ці ты ў мя не хле ба-со лі свой век не ма еш?
— Я хлеб свой маю і хлеб за раб ляю,
Но з та бою, мой мі ле нь кі, жыз ні не маю.
Па йду я ўпруч кі з цём най ануч кі.
Ой, іду я скрозь да ро гаю,
Сус тра кае мя не смяр туш ка-ма тух на. 
— Смяр туш ка-ма тух на, ку ды ты ідзеш? 
— Ой, іду я, іду па тва го не лю бо го. 
— Смяр туш ка-ма туш ка, не бя ры яго, 
   а бя ры мя не,
Бо я свай го не лю бо го свой век не лю бі ла,
Як у ба ры ягад ку са ла дзе нь кую,
Так лю дзі ска жуць, што я атра ві ла.

За пі са на ў в. Іваш ка ві чы Пет ры каў ска га р-на 

ад Ка зе ль ка Ні ны Фё да раў ны, 1926 г. н., 

сту дэн тка мі Су ры но віч В., Сур жык Т., 

Шыш ло вай І. (1992 г.)

І до лом, до лом…

 І до лом, до лом,
Все до лі наю,
Все до лі наю.
І да кто к нам это ідзе
Ве ча ры наю,
Ве ча ры наю?
Эй, да ідзе к нам
Хлоп чы чок п’яны,
Хлоп чы чок п’яны. 
— Эй, ад чы ні це, дзе вач ка,
Я ж твой ка ха ны,
Я ж твой ка ха ны. 
— Эй, да не ад чы ню ся,
Ця бе ба юся,
Ця бе ба юся. 

— Эй, да пе рад та бой
Ліс том сце лю ся.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн та мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)

ПА КРОЎ

 Свя та за кры ван ня зям лі на зі му, па сля яко га 
па чы на ла ся зі ма. Свят ку ецца 14 кас трыч ні ка.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Жо галь Ма рыі Ры го раў ны, 1942 г. н., 

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

 Спя ва лі на Па кро ву пес ню:

Усё ўжэ ў нас соб ра но,
Усё бу дзе доб рэ нь ко.
А за раз бу дзем мы гу ля ці,
Па кро ву сус тра ка ці.

І ўсе елі смач ную яду, спя ва лі, тан ца ва лі, гас-
цей за пра ша лі і сус тра ка лі.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Жо галь Ма рыі Ры го раў ны, 1942 г. н., 

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

 На Па кро ву па крые зям лю ілі ліс том, ілі сне-
гам. Еслі ліс том, то зі ма ешчэ па ка не пры йдзе.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

ДЗЯ ДЫ

 Та кі дзень, каг да па мі на юць, хто ўмрэ. Вя чэ-
ра юць, а па том кла дуц ца спаць. Са ста ла ні чо га 
не пры бі ра юць, штоб па мёр шые пры йшлі і па вя-
чэ ра лі то жэ.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)
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Ва лян ці на НО ВАК

ТРА ДЫ ЦЫІ СЯ МЕЙ НАЙ АБ РАД НАС ЦІ 
ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ

С
 я мей на-аб ра да вы ком плекс Пет ры каў шчы-  
 ны ўклю чае аб ра ды, звы чаі і пес ні, звя за ныя  
 з на ра джэн нем, шлю бам і смер цю. «Сфе ра 

ад люс тра ван ня рэ ча існас ці ў ся мей на-аб ра да-
вай па эзіі бо льш шы ро кая, у ёй ад бі лі ся пра цоў-
ная дзей насць, по быт, са цы яль ныя і ма ра ль на-
этыч ныя ідэ алы, нор мы на род на га пра ва, ся мей-
ныя і гра мад скія ўза ема адно сі ны лю дзей, іх ве ра-
ван ні і звы чаі, інта рэ сы і ду шэў ныя пе ра жы ван ні…» 
[1, с. 13].

Раз гляд мясц овых асаб лі вас цей ся мей най аб-
рад нас ці Пет ры каў ска га ра ёна па чнём з ра дзін-
най па эзіі. Зы хо дзя чы з экс пе ды цый ных ма тэ ры-
ялаў, за пі са ных у роз ных вёс ках, мож на сцвяр-
джаць, што ра дзін на-хрэ сь бін ны аб рад шы ро ка 
рас паў сю джа ны на тэ ры то рыі Пет ры каў шчы ны, 
а ся род яго струк тур ных кам па нен таў най бо льш 
вя до мы мі з’яўля юцца пры кме ты і па вер’і, звя за-
ныя з ця жар нас цю жан чы ны, вы бар ку моў для 
но ва на ро джа на га, за пра шэн не ў якас ці баб кі-па-
ві ту хі па ва жа най жан чы ны ста ла га ўзрос ту, пад-
рых тоў ка баб кай-па ві ту хай ка шы, яе вы куп і аб-
рад раз бі ван ня ку мам гар шка з ка шай і яе дзя ль-
ба па між удзе ль ні ка мі цы ры мо ніі, ад воз га на ро-
вых пер са на жаў (баб кі і ку моў) у кра му.

Што да ты чыць пры кмет і па вер’яў і звя за ных 
з імі мі фа ла гіч ных уяў лен няў, то адзна чым факт 
актыў на га бы та ван ня асаб лі ва тых, які мі кі ра ва-
лі ся ця жар ныя жан чы ны, імкну чы ся пры трым лі-
вац ца ў гэ ты важ ны пе ры яд свай го жыц ця пэў-
ных тра ды цый ных пра віл на род най муд рас ці, 
доб ра вя до мых і ў іншых рэ гі ёнах Бе ла ру сі. Шмат 
мясц овых за ба рон для ця жар най жан чы ны бы ло 
звя за на з дзея ння мі, якія маг лі на шко дзіць знеш-
ня му вы гля ду дзі ця ці, яго фі зіч на му зда роў ю: 
«Ка лі жан чы на бы ла яшчэ ця жар най, ёй не ль га 
бы ло пе ра сту паць вя роў ку, за ві ваць ва ла сы, каб у 
дзі ця ці не за пу та лась пу па ві на. Не ль га бы ло ад лі-
ваць ва ду з вяд ра ў ка ло дзеж, каб дзі ця не ма ла на-
смар ку» (г. п. Ка пат ке ві чы); «Бя рэ мен най не ль зя 
бы ло гля дзець доў га ў зер ка ла, ва ду, штоб дзі ця 
не бы ло ка сое. За ба ра ня ла ся на сту паць на кры-
выя прад ме ты» (в. Ба бу ні чы).

Цэн тра ль нае мес ца ў шмат лі кіх апі сан нях ра-
дзін на-хрэ сь бін най аб рад нас ці ад во дзі ла ся та-
кім важ ным пер са на жам і іх дзея нням, як баб ка-
па ві ту ха, кум і ку ма. Па вод ле ўспа мі наў жы ха-

роў Пет ры каў шчы ны, жан чы ны пад час ро даў не 
аб ыхо дзі лі ся без баб кі-па ві ту хі: «Ка лі хто збі ра-
ецца ра жаць, то зва лі баб ку» (за пі са на ў г. Пет-
ры каў ад Пры ко та Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 
1958 г. н.). Ме на ві та баб ка-па ві ту ха пе ра вяз ва ла 
пу пок но ва на ро джа на му і рых та ва ла ежу для 
жан чы ны-па ра дзі хі: «Ка лі на ро дзіц ца дзі ця, то 
пу пок за вяз ва ла то ль кі са ма ба ба. По тым яна 
шла да до му, га то ві ла есці і не сла ўсё ро жа ні цы» 
(за пі са на ў г. Пет ры каў ад Пры ко та Ва лян ці ны 
Аляк сан драў ны, 1958 г. н.).

У в. Пціч, ка лі баб ка-па ві ту ха пе ра вяз ва ла пу-
па ві ну, то кі ра ва ла ся ўста ноў ле ны мі мясц овай 
тра ды цы яй пра ві ла мі: «Хлоп чы ку пе ра вяз ва лі пу-
па ві ну на ка ва лач ку хле ба, дзяў чын цы — на грэб-
не, ве ра ця не». «Ва ўсіх усход нес ла вян скіх на ро-
даў лі чы ла ся, што пе ра ра заць пу па ві ну хлоп чы ка 
трэ ба на ся ке ры, та ды ён ста не доб рым май страм, 
плот ні кам (у не ка то рых мес цах Бе ла ру сі, на адва-
рот, не да зва ля ла ся), а на кні зе — гра мат ным; 
дзяў чын цы — на пра сні цы, ве ра ця не або гра бян-
цы, каб доб ра ўме ла пра сці» [2, с. 28].

Баб цы-па ві ту се ад во дзі ла ся так са ма і та кая 
важ ная фун кцыя, як ку пан не дзі ця ці. Па вод ле 
свед чан няў Надзеі Пят роў ны Ма ка рэ віч, 1957 г. 
н., з в. Ма ка ры чы, ва ду, у якой аб мы ва лі дзі цят ка, 
лі лі пад дрэ ва: «На прык лад, ка лі гэ та дзе вач ка, 
то льюць ва ду звы чай на пад яблы ню ці віш ню, 
пры га вор ва ючы: «Каб рас ла і цві ла, як гэ тая 
яблы ня». А ка лі хлоп чык, то лі лі ва ду пад дуб ці 
клён і ка за лі: «Каб рос вя лі кі і моц ны, як гэ ты дуб».

У шэ ра гу кло па таў баб кі-па ві ту хі бы лі і за сця-
ро гі но ва на ро джа на га на пя рэ дад ні вы ка нан ня 
аб ра ду хрыш чэн ня: «Пе рад да ро гай ў цар кву баб-
ка-па ві ту ха бра ла ву зе ль чык, у якім бы ло саб ра-
нае зер не, соль, глі на з пе чы. Ву зе ль чык вы кі даў-
ся на скры жа ван нях да рог, каб па збег нуць лі хой 
сус трэ чы» (за пі са на ў в. Ча люш ча ві чы ад Ма зай 
Уль яны Ці ма фе еўны, 1928 г. н.). У в. Ба бу ні чы 
так са ма бра лі з са бою, ка лі ішлі ў цар кву, пад рых-
та ва ны ву зе ль чык з хле бам і со ллю, каб «дзі ця 
вы рас ла ў да стат ку» (за пі са на ад Арно віч Лю бо ві 
Іва наў ны, 1937 г. н.). Жы ха ры в. Баг ры ма ві чы 
пры га да лі, што ў іх мясц овас ці не пры ня та бы ло 
«га ва рыць і пець аб да лей шым лё се дзі ця ці, каб 
не зла маць на ка на ва нае Бо гам» (за пі са на ад Бі ча-
на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н.).
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Важ най фун кцы яй баб кі-па ві ту хі (ку ма і ку-
мы) з’яўля ла ся на вед ван не жан чы ны-па ра дзі хі і 
но ва на ро джа на га пе рад тым, як свят ка ва лі хрэ-
сь бі ны. У так зва ныя «вот ве ды» ў в. На ва сёл кі 
«яшчэ да хрэ сь бін ку маў я і ба ба да лжны раз оў 
не ска ль ка атве даць па ра дзі ху» (за пі са на ад Се-
ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н.). У в. Пціч 
«пра вед ван не» жан чы ны-па ра дзі хі на зы ва лі 
«ад вед ка мі», пры гэ тым мясц овыя жы ха ры сэнс 
гэ та га звы чаю звяз ва лі з ідэ яй «пры няц ця но ва-
на ро джа на га ў свой гурт» (за пі са на ад Ёрш Яўге-
ніі Сяр ге еўны, 1925 г. н.).

Да пад рых тоў кі аб ра да вай ка шы, гар шчок з 
якой раз бі ва лі на хрэ сь бі нах, баб ка-па ві ту ха ста ві-
ла ся з вя лі кай ад каз нас цю, бо гэ ты аб рад «не то ль-
кі сім ва лі за ваў да бра быт, зда роў е сям’і і но ва на ро-
джа на га, але і да ваў маг чы масць саб раць срод кі 
для па ра дзі хі і дзі ця ці» [1, с. 24]. Па вод ле ўспа мі наў 
жы ха роў г. Пет ры каў, «пер шым дзе лам збі ра лі 
дзіцм на ша пач ку. Га рэл ку трэ ба бы ло за слаць па-
ла це неч кам ці пла точ кам. Ка шу да лжна га то віць 
ба ба. У глі ня ны гар шчок сы па лі пша но ці рыс, да-
баў ля лі мёд, са хар, мас ла» (за пі са на ад Пры ко та 
Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 1958 г. н.).

Аб ра ды пад рых тоў кі і вы ку пу ка шы, а так са ма 
раз бі ван ня гар шка з ёю — жы вая тра ды цыя Пет-
ры каў шчы ны. Па вод ле мясц ова га звы чаю, пра ва 
раз біць гар шчок у са мім пра цэ се «ган длю» «ба бі-
най» ка шай аб авяз ко ва атрым лі ваў кум, які «па-
ві нен даць бо льш за ўсіх гро шай» (за пі са на ў г. п. 
Ка пат ке ві чы ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны. 
1950 г. н.). Аб рад вы ку пу «ба бі най» ка шы ў роз-
ных вёс ках Пет ры каў ска га ра ёна хоць і стра ціў 
сён ня ўты лі тар на-ма гіч ную фун кцыю, ад нак быў 
аб авяз ко вым у струк ту ры ра дзін на-хрэ сь бін на га 
ком плек су і се ман ты ка яго дзея нняў бы ла звя за-
на са зда роў ем і да бра бы там сям’і но ва на ро джа-
на га: «Ба ба да лжна вы нес ці ка шу на сал фет цы. 
Але пе рад гэ тым нада бы ло вы браць ка сі ра, які 
бу дзе збі раць вы куп за ка шу. Да ль шэ ба ба пад-
ыма ла ка шу і ка за ла: «Пер шым раз ам ка ша сто-
іць ру бель, дру гім раз ам ка ша сто іць два руб лі». 
Да ль шэ ўжо гос ці куп ля лі ка шу: хто бо льш гро шай 
дасць, та му да ва лі ка шу. Па след нім ка шу дол жэн 
ку піць кум» (за пі са на ў г. Пет ры каў ад Пры ко та 
Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 1958 г. н.).

Ма гіч нае зна чэн не над ава ла ся ча рап кам ад 
раз бі та га гар шка з ка шай: іх кла лі на га ла ву не-
за муж нім дзяў ча там, каб «хут чэй вы йшлі за-
муж» (г. п. Ка пат ке ві чы), «Гар шок раз бі ва лі, а 
ча рап кі яго ла жы лі на га ло вы не за муж ніх дзе вак, 
штоб быс трэй за муж па вы хо дзі лі» (в. Лу чы цы), 
«Ка лі кум вы куп лі ваў ка шу, біў яе аб стол, а чэ-
рап кі кі даў ма ла дым дзеў кам, каб у іх дзе ці вя лі-
ся» (в. Ма ка ры чы), «Ча рап кі з гар шка трэ ба па-
ла жыць на го ла ву дзеў цы ці хлоп цу, і яны хут ка 
зной дуць са бе па ру» (г. Пет ры каў).

Ад орван не пад арун ка мі ба ць коў і но ва на ро-
джа на га з бо ку гас цей пад час дзя ль бы ка шы і ад-
орван не пад арун ка мі на пры кан цы хрэ сь бін ку моў 
і баб кі-па ві ту хі — важ ныя кам па нен ты ў струк ту-
ры мясц овых ва ры янтаў ра дзін на-хрэ сь бін най аб-
рад нас ці, звя за ных з ма гіч ны мі па жа дан ня мі і за-
клі нан ня мі шчас лі вай до лі но ва на ро джа на му.

Хрэ сь бін нае за стол ле на Пет ры каў шчы не за-
кан чва ла ся ад во зам і ку моў, і баб кі-па ві ту хі да 

кра мы, дзе «кум куп ляе га рэл ку, а ку ма — кан-
фе ты. Ба бу са дзі лі на ба ра ну ад ну і ва зі лі да кра-
мы. Ба ба куп ля ла ці га рэл ку, ці кан фе ты. По тым 
апяць са дзяц ца за стол і прад алжа юць гу ляць, 
спя ва юць і тан цу юць» (за пі са на ў в. На ва сёл кі ад 
Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н.).

Што да ты чыць жан ра вых раз на від нас цей ра-
дзін на-хрэ сь бін ных пе сень, за пі са ных ад жы ха-
роў Пет ры каў шчы ны, то най бо льш рас паў сю-
джа ны мі з’яўля юцца пес ні, ад ра са ва ныя баб цы і 
ку мам як га лоў ным пер са на жам хрэ сь бін най 
ура чыс тас ці. У вёс ках На ва сёл кі, Бя ла на ві чы, 
Ча люш ча ві чы, Ба бу ні чы, а так са ма ў г. п. Ка пат-
ке ві чы і г. Пет ры каў вы кон ва лі ся пад час хрэ сь-
бін ных свят ка ван няў пес ні на сю жэ ты: «за пра-
шэн не баб кі-па ві ту хі „пе ра ба біць» но ва на ро-
джа на га» і «ад воз баб кі да до му або ў кра му»:

Ой, у ня дзе ль ку да й па ра не нь ку
Бя жыць ха зя ін да й па ба ба нь ку.
Тая ж ба ба нь ка да га да ла ся, 
У адзін чо бат аб ува ла ся.
Ой, аб ува ла ся, Бо га пра сі ла: 
— Ой, спа сі, Бо жа, да дзве ду шач кі:
Ад ну ду шач ку — да для ра дас ці,
Дру гу ду шач ку — да для жа лас ці.

* * *
Ой, ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка
На вя сел ках бу ла. (2 р.)
І ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка,
На хрэ сь цін кі пры йшла. (2 р.)
За пра гай це, 
 за пра гай це да ся мі пар жэ ва лоў, (2 р.)
Да й уво зь це, да й уво зь це гэ ту баб ку да мой,
Гэ ту баб ку да мой

За пі са на ў в. Бя ла на ві чы 

ад Му зы ка Пра скоў і Ля вон ць еўны, 1903 г. н.

 У сіс тэ ме вя се ль най аб рад нас ці Пет ры каў ска-
га ра ёна мож на вы лу чыць та кія эта пы, як сва тан-
не, за по іны, за ру чы ны, ка ра вай, вян кі (дзя во чы 
ве чар), па сад, сус трэ ча ма ла дых, дзя ль ба ка ра вая, 
дру гі і трэ ці дні вя сел ля. Ся род мясц овых вя се ль-
ных ры ту алаў вы лу ча юцца на ступ ныя: вы куп 
вян ка дру жы най жа ні ха, аб вяз ван не сва тоў руч-
ні ка мі, «рас пра нан не ма ла дой» (свяк ру ха зды мае 
вя нок, рас пля тае ка су і за вяз вае хус тку), вы куп 
«пры да на га» ма ла дой, аб вяз ван не ма ла дых пад-
час дзя ль бы ка ра вая са ма тка ным по ясам і інш. У 
эта пах вя се ль на га аб ра ду, прад стаў ле на га ў 
шмат лі кіх ва ры янтах, знай шлі ад люс тра ван не ці-
ка выя мі фа ла гіч ныя ўяў лен ні: «Ма ла дая пры вяз-
ва ла ка цёл ку ні так да возу, каб яе друж кі хут чэй 
за муж па вы хо дзі лі»; «Ма ла дая не мо жа цэ лую ня-
дзе лю пры хо дзіць да до му, каб хут ка не вяр нуц ца 
да до му ўда вою» (в. Ва ню жы чы); «Ка лі ма ла дыя 
пе ра сту пі лі па рог, то ма ці за му кае за мок, які ля-
жаў пад па ро гам, а ключ кі дае на дно ка лод ца, каб 
ні ко лі не раз лу ча лі ся» (в. Пціч); «Ма ла дых усег да 
са жа лі на ка жух: ско ль кі бу дзе вор су ў ка жу ху, то 
сто ль кі бу дзе шчас ця і ба гац тва» (в. Ка цу ры).

У в. Ляс ка ві чы пад час сва тан ня ад бы ва лі ся 
сім ва ліч ныя дзея нні з лап ця мі: «Хло пец ад кры-
ваў дзве ры сен цаў і кі даў лап ці, пры га вор ва ючы: 
«Шу ры-бу ры, лап ці ў ха ту!» Ка лі дзяў чы на бы ла 
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згод на вы йсці за муж, то пад ні ма ла лап ці і за пра-
ша ла сва тоў у ха ту» (за пі са на ад Буд ні ка Аляк-
сан дра Іва на ві ча, 1922 г. н.). Ка лі ня вес та да ва ла 
зго ду на шлюб, то, на прык лад, у в. Вы ша лаў яна 
па він на бы ла пры няць ад жа ні ха чар ку га рэл кі: 
«Жа ніх на лі вае ў ру мач ку вод ку і дае дзеў цы. Ка-
лі тая ўзя ла ру мач ку, то, зна чыц ца, згод на» (за-
пі са на ад Ястрэм скай Анас та сіі Ва сі ль еўны, 
1921 г. н.). У в. Кол кі, ка лі за бі ра лі ба ць кі ня вес-
ты хлеб, пры не се ны сва та мі, то гэ та сім ва ліч на 
аб азна ча ла, што дзяў чы на згод на вы йсці за муж: 
«Пры но сяць хлеб, ка лі пры муць, то да лі зго ду» 
(за пі са на ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 
1930 г. н.). Ка лі ж дзяў чы на не да ва ла зго ду на 
шлюб, то «вы но сі ла гар бу за» (за пі са на ў в. Пціч 
ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н.).

Ад мет най дэ тал лю ў вя се ль най аб рад нас ці в. 
Вы ша лаў з’яўля ла ся пе ра сту пан не ма ла дой 
яйка, якое кла лі на па рог, каб «дзя цей лёг ка ра-
джа ла» (за пі са на ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се-
еўны, 1933 г. н.). Яйкі аб авяз ко ва кла лі ў цес та, 
ка лі рых та ва лі ка ра вай: «Ка ра вай пяк лі вя лі кі, у 
цес та ла жы лі два яйца і са жа лі яго ў печ» (за пі-
са на ў в. Ка цу ры ад Плі кус Ма рыі Сця па наў ны, 
1930 г. н.). Пры сут насць у вя се ль ных ры ту алах 
прад мет на га атры бу та (яйка) аб умоў ле на яго 
сім во лі кай, якая «ма ты ва ва на тым, што ў ім зна-
хо дзіц ца за ро дак жыц ця, яго па тэн цыя, по ўная 
энер гіі, і тым са мым стан па чат ку, іні цы яль-
насць» [3, с. 541].

Па сля вя се ль ная час тка ў вёс ках Пет ры каў-
ска га ра ёна ме ла на ступ ныя на звы: «пя рэз вы» 
(в. Кол кі), «гос ці» (в. Вы ша лаў), «агле дзі ны» і 
«ад ве дзі ны» (в. Ба бу ні чы), «пры да ныя» і «хвост» 
(в. Гра баў), «хвост» (в. Ляс ка ві чы). Ла ка ль най 
ад мет нас цю па сля вя се ль най час ткі быў звы чай 
«га ра дзіць плот»: «Са бі ра лі ся ўсе, хто быў на вя-
сел лі, га ра дзіць за бор у пан ядзе лак. Хто-не будзь 
пе радзя ваў ся ў ма ла дых. Дру жы на ма ла до га па-
він на бы ла га ра дзіць за бор. Бы ло ад ня та пра сла 
за бо ра, і трэ ба бы ло па ка заць, як яны га ро дзяць 
за бор» (за пі са на ў в. Пціч ад Го він Та ма ры Іва-
наў ны, 1946 г. н.).

Для вя се ль най тра ды цыі Пет ры каў шчы ны 
ха рак тэр ны та кія па-мясц ова му ад мет ныя мо-
ман ты, як пад рых тоў ка пад час сва тан ня з бо ку 
ма ла дой «ста ла» (хар ча ван ня), а з бо ку ма ла до га 
— га рэл кі, аб сы пан не ма ла дых зер нем, вы ка-
нан не пэў ных мясц овых пра віл у час пры га та-
ван ня ка ра вая («Ка лі рых ту юць ка ра вай, то ва-
ду ўлі ва юць адзін раз, му ку сып люць адзін раз, 
каб ма ла дыя не раз ышлі ся» (в. Вы ша лаў)), вы куп 
ма ла дой і яе «за ві ван не», дзя ль ба ка ра вая ў ха це 
ма ла дой і ма ла до га, спе цы фіч на мясц овыя ры ту-
алы па сля вя се ль най цы ры мо ніі.
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СЯ МЕЙ НА-АБ РА ДА ВАЯ ПА ЭЗІЯ
РАДЗІННА-ХРЭСЬБІННАЯ АБРАДНАСЦЬ

Ра нь шэ ра жа лі до ма. Мая баб ка пры ма ла ро-
ды ва ўсіх жан чын. Пры маць ро ды маг ла то ль кі 
жан чы на, у якой ня ма на ру ба хі. Ка лі хто збі ра-
ецца ра жаць, то зва лі маю баб ку. Спа чат ку яна 
пе ра адзя ва ла ся ва ўсё чыс тае, по тым са сва ім 
па ла цен цам шла да ро жэ ні цы. Аб авяз ко ва трэ ба 
бы ло вы цер ці ру кі этым па ла цен цам. Ка лі на ро-
дзіц ца дзі ця, то пу пок за вяз ва ла то ль кі са ма ба-
ба. По тым яна шла да до му, га то ві ла есці і не сла 
ўсё ро жэ ні цы. Ра нь шэ маг лі па знаць, хто бу дзе, 
хло пец ці дзеў ка: так, ка лі збі ра ешся ра жаць, то 
ка го пер шым сус трэ неш, той і на ра дзіц ца.

За пі са на ў г. Пет ры каў 

ад Пры ко та Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 1958 г. н.

(ра ней пра жы ва ла ў в. Фа уста ва 

Вас крэ сен ска га р-на Мас коў скай вобл.),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Хрэ сь бі ны (ра дзі ны) ра бі лі ся не ра ней, чым 
праз 40 дней па сля на ра джэн ня. Лі чы ла ся, што 40 
дней ро джа ні ца на хо дзі ла ся па між не бам і зям лёй. 
На хрэ сь бі нах бы ла баб ка-па ві ту ха, якая пры га та-
ва ла ка шу, а кум пад час гу ль ні да ўжон быў вы ку-
піць яе. Аб да лей шым лё се дзі ця ці не ль га бу ло га-
ва рыць і пець, каб не зла маць на ка на ва нае Бо гам.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003 г.)

 Баб ка-па ві ту ха ка за ла ў нас, што каг да сра зу 
па сля на ра джэн ня дзі цё нак пла ча, то бу дзе доў-
га жыць, каг да ж нет, то ма ла.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы 

ад Ган чар Евы Ад амаў ны, 1937 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н.,

 Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Ця пер-та га то вяць, а ра нь шэ пры но сі лі лю дзі 
за кус ку, а ха зяй ка стро іла га рэл ку, ка шу ва ры ла 
і боршч ва ры ла. Ка шу з пша на. Та кі аб ычай быў. 
Ка шу ва ры ла баб ка, пры но сі ла. На пя лён кі са бі-
ра ла, гро шы ла жы лі. Па том ужэ кум раз бі ваў 
той гар шчок. Па сля та го як па гас ці лі, да ва лі баб-
ке ка шу. Пад ман ва лі. Яе аб круч ва лі па ла цен цам, 
а ў дру гі са джа лі ка та, ці ба ці нак па ло жаць. Ба ба 
да лжна ўга даць, дзе яе ка ша. Злаж ва юць на ка-
шу гро шы, пад аркі, пя лён кі. З ку ма вы бур ва юць 
най бо льш гро шай.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Ло се вай Ні ны Ні кі ціч ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

 Ра дзі ны свят ка ва лі ся праз 2-3 тыд ні па сля на-
ра джэн ня дзі ця ці і су па да лі з днём яго хрыш чэн-
ня ў цар кве. Для гэ та га бя руц ца хрос ныя ма ці і 
ба ць ка. Хрос ны ба ць ка бя рэ дзі ця і дзер жыць яго 
пры ма літ вах. Мла дзен цу змач ва лі га ла ву і зра за-
лі трош кі ва лос. На руч ках і нож ках ста вяць кры-
жы кі ва дой. Крыж у асноў ным ля жыць на хле бе, 
а хлеб ля жыць на руш ні ку, за тым крыж све ціц ца 
і адзя ецца на дзі ця.
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На за стол лі са бі ра лі ся ўсе, а ў асноў ным па він-
ны быць кум з ку мою, баб ка. Бы ла на ста ле ба бі на 
ка ша. Гэ тая баб ка ўно сі ла ка шу і па чы на ла торг. 
Усе кла дуць гро шы, а бо льш уся го па ві нен па-
класць, а і зна чыць ку піць яе, хрос ны ба ць ка. По-
тым браў гэ тую ка шу ў глі ня ным гар шоч ку і раз-
бі ваў яе аб ку ток ста ла і пры га вар ваў роз ныя доб-
рыя па жа дан ні. Ка шу по тым дзя лі лі па між гас-
цей. Ёсць та кое па вер’е: ка лі дзі ця па чы нае ра біць 
пер шыя кро кі, па між ног на жні ца мі «пе ра ра за лі 
пу ты». Спя ва юць яшчэ дзе цям ка лы бе ль ныя, ка лі 
яны ма ле нь кія, каб хут чэй за сы па лі:

Лю лі-лю лі-лю лі,
Пры ля це лі гу лі,
Се лі на ва ро цях
У чыр во ных бо цях,
Ста лі шча бя та ці,
Што дзі ця ці да ці:
Ці ячме ню жме ню,
Ці га ро ху тро ху.

За пі са на ў в. Бе лін 

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча),

 сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 Ма ло му но ва на ро джа на му ад уро каў надзя ва лі 
ру баш ку на ле вую сто ра ну, пад пад ушач ку ла жы лі 
свян цо вы мак. Як ку па юць, пры га вар ва юць:

— Якая ма ці ра дзі ла, та кая ад ха дзі ла. Які 
госць, та кая чэсць.

Ка лі пры вя дуць па ра дзі ху з но ва на ро джа-
ным і яна ра дзі ла пер вае дзі ця, дык ідзе ба ць ка 
но ва на ро джа на га і пры гла шае да ся бе ба бу, ку-
му, ку ма. Ба ба да лжна на га то віць дзе вяць блюд. 
Ста віць міс кі ў ка роб ку і ідзе раз ам з ку маў ямі ў 
вот ве ды. Яшчэ да хрэ сь бін ку маў я і ба ба да лжны 
раз оў не ска ль ка атве даць па ра дзі ху.

Пес ня да ба бы

А ў ня дзе ль ку да й па ра не нь ку
Бег Іва нуш ка да па ба ба нь ку.
Тая ба бач ка да га да ла ся,
У адзін ча ба ток аб ува ла ся.
Аб ува ла ся, Бо га пра сі ла: 
— Асва ба дзі, Бо жа, дай дзве ду шач кі.
Ад ну ду ша нь ку да ста рэ нь ку,
Дру гую ду ша нь ку да ма ле нь ку.

По тым на мя ча юць дзень хрэ сь бін. Но ва на ро-
джа на га ня суць кум з ку мою ў цэр каў. Там па-
крэс цяць. І та ды па чы на юцца хрэ сь бі ны. Са-
дзяц ца за стол. Кум з ку мою і ба ба на по ку ці, так 
як яны са мыя па чот ныя гос ці. Два раза вып’юць, 
по тым за трэ цяй чар кай пад аюць ба бі ну ка шу на 
стол. Ба бі на ка ша ўгор тва ецца ў руч нік. Бя руць 
та рэл ку з плат ком і га во раць: «Ба бі на ка ша сто-
іць сто ль кі руб лёў».

Хто бо льш гро шай па ло жыць, той ка шу паб’е. 
Усе ста ра юцца ла жыць гро шы, штоб з ку ма па-
бо льш вы цяг нуць гро шай. Но аб яза це ль на, штоб 
ку ма ва ка ша бы ла. Та ды бя рэ кум і аб стол раз бі-
вае ка шу. Еслі ка ша бы ла кру тая, зна чыць, ба ба 
ве ль мі доб рая. І ка шу па чы на юць дзя ліць. По-
тым спя ва лі пес ні, тан ца ва лі.

Са дзі лі ку ма і ку му на ба ра ну і ездзі лі да кра-
мы. Кум куп ляе га рэл ку, а ку ма — кан фе ты. Ба-

бу са дзі лі на ба ра ну ад ну і ва зі лі да кра мы. Ба ба 
куп ля ла ці га рэл ку, ці кан фе ты. По тым апяць са-
дзяц ца за стол і прад аўжа юць гу ляць, спя ва юць 
пес ні і тан цу юць.

Да юць ба бе, ку му і ку ме пад аркі. Мно га пе-
сен спя ва лі і да ку ма, і да ку мы, да ба ць кі і ма ці, 
но я па за бы ва ла.

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Хрыс ціць дзі ця мож на бы ло по сле та го, як 
яму споў ні ла ся 40 дней. Ка лі вы хо дзіць эты срок, 
жан чы ну пры чыш ча лі ў цэр кві і яна лі чы ла ся 
ўжо «чыс тай», а да сю да бы ла «граз ная». Ба ць кі 
вы бі ра лі ку ма і ку му. Ка лі збі ра лі ся ў цэр каў, 
кум спраш ваў у ба ць коў, ці бу дзе ка ша. Тыя ка-
за лі, што бу дзе. Дзі ця ў цэр каў адзя вае ку ма. Яна 
бя рэ з са бою хлеб, ён за ста ецца ў цэр кві, па ла-
цен ца, на якім бу дуць дзяр жаць дзі ця. У цэр кві 
кум дол жэн быў ку піць крэш чы ка сва яму хрыш-
чэн цу. Па сля цэр кві ўсе збі ра лі ся за ста лом. Ба-
ць кам яшчэ трэ ба бы ло вы бі раць ба бу — жан чы-
ну, якая з’яўля ецца «чыс тай».

Пер шым дзе лам збі ра лі дзі цям на ша пач ку. 
Та рэл ку трэ ба бы ло за слаць па ла це неч кам ці 
пла точ кам. Ка шу да лжна га то віць ба ба. У глі ня-
ны гар шчок сы па лі пша но ці рыс, да баў ля лі мёд, 
са хар, мас ла. Ба ба да лжна вы нес ці ка шу на сал-
фет цы. Але пе рад этым нада бы ло вы браць ка сі-
ра, які бу дзе збі раць вы куп за ка шу. Да ль шэ ба-
ба пад ыма ла ка шу і ка за ла: «Пер шым раз ам ка-
ша сто іць ру бель, дру гім раз ам ка ша сто іць два 
руб лі». Да ль шэ ўжо гос ці куп ля лі ка шу: хто бо-
льш гро шай дасць, та му да ва лі ка шу. Па след нім 
ка шу дол жэн ку піць кум. Там, дзе ся дзіць кум, 
ста ві лі ду бо вы стол. Ка лі кум ку піць ка шу, ён 
дол жэн пад няць і ска заць: «Ка ша сто іць сто руб-
лей». Па том нада, каб кум раз біў ка шу аб ву гал 
ста ла. Ка лі з пер ша га раза ка ша не раз аб’ецца, 
то трэ ба ку му да ба віць гро шай і раз біць дру гім 
раз ам. Ча рап кі з гар шка трэ ба па ла жыць на го-
ла ву дзеў цы ці хлоп цу, і яны хут ка зной дуць са-
бе па ру. Ку ме, ку му і ба бе ба ць кі аб яза це ль на 
да лжны ку піць пад аркі, бо па сля смер ці гэ тыя 
лю дзі мо гуць быць пры вя за ны да крэс та. Ра нь-
шэ хрыс ціць дзя цей мож на бы ло то ль кі ў ня дзе-
лю. Эта за раз ужо хрыс цяць у пят ні цу і суб оту.

За пі са на ў г. Пет ры каў 

ад Пры ко та Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 1958 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Фа уста ва 

Вас крэ сен ска га р-на Мас коў скай вобл.), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

Хрэ сь бін ныя пес ні

 Ой, у ня дзе ль ку да й па ра не нь ку
Бя жыць ха зя ін дай па ба ба нь ку.
Тая ж ба ба нь ка да га да ла ся, 
 у адзін чо бат аб ува ла ся.
Ой, аб ува ла ся, Бо га пра сі ла: 
— Ой, спа сі, Бо жа, да дзве ду шач кі:
Ад ну ду шач ку — да для ра дас ці,
Дру гу ду шач ку — да для жа лас ці.

Ой, ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка
На вя сел ках бу ла. (2 р.)
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І ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка,
На хрэ сь цін кі пры йшла. (2 р.)
За пра гай це, за пра гай це да ся мі пар жэ ва лоў (2 р.)
Да й уво зь це, да й уво зь це гэ ту баб ку да мой, 
Гэ ту баб ку да мой.
І ска за ла баб ка, ска за ла га луб ка:
«Я ж да до му не па йду, (2 р.)
Па куль за свай го ўнуч ка да й га лу боч ка
Мёд-га рэл ку не пап’ю, мёд-га рэ лач ку не пап’ю».
За пра гай це, за пра гай це
Да й сі вую ла шы цу. (2 р.)
Да й уво зь це, да й уво зь це
Гэ ту кум ку-сяс тры цу. (2 р.)
І ска за ла кум ка, ска за ла га луб ка:
«Я й да до му не па йду, (2 р.)
Па куль за хрэш чэ ні ка, па куль за га лу боч ка
Мёд-га рэ лач ку не пап’ю». (2 р.)
За пра гай це, за пра гай це
Да й сі во га жа рэб ца (2 р.)
Да й уво зь це, да й уво зь це
Ето й ку ма-га луб ца. (2 р.)
І ска заў ку мок, і ска заў га лу бок:
«Я ж да до му не па йду, (2 р.)
Па куль за хрэш чэ ні ка, па куль за хрэш чэ ні ка
Мёд-га рэл ку не пап’ю». (2 р.)

За пі са на ў в. Бе ла на ві чы 

ад Му зы ка Пра скоў і Ля вон ць еўны, 1903 г. н., 

сту дэн ткай Фе да рэн ка А.

 Ка лі то ль кі на ра джа ла ся дзі ця, то і яго, і ма ці 
імкну лі ся аб ара няць ад дур но га во ка — ад су ро-
каў: дзі ця ці апра на лі рас па шон ку на вы ва рат, а ма-
ці аб ці ра ла яго пад олам сва ей ка шу лі. Ка лі жан чы-
на бы ла яшчэ ця жар най, ёй не ль га бы ло пе ра сту-
паць вя роў ку, за ві ваць ва ла сы, каб у дзі ця ці не за-
пу та лась пу па ві на, не ль га бы ло ад лі ваць ва ду з 
вяд ра ў ка ло дзеж, каб дзі цё не ма ла на смар ку. За 
ста лом у час хрэ сь бін спя ва ла ся шмат жар тоў ных 
пе сень, пры све ча ных «ба бе», ку му і ку ме, у іх гу-
ча лі не злас лі выя на мё кі, на смеш кі; пес ні, пры све-
ча ныя ма ці і дзі ця ці, зы чы лі ім зда роў е, шчас лі вую 
до лю, спа дзеі на леп шае жыц цё. У час хрэ сь бін аб-
авяз ко вай бы ла «ба бі на ка ша». Ця пер за «ба бу» 
бя руць доб рую зна ёмую ці жан чы ну з сям’і. Яна 
ва рыць пшон ную ка шу, упры гож вае гар шо чок 
стуж ка мі і ня се яе да гас цей. Па чы на ецца «торг». 
Кож ны дае гро шы, каб ку піць ка шу, але, па вод ле 
звы чая, ка шу па ві нен вы ку піць кум, даць бо льш за 
ўсіх гро шай. «Торг» су пра ва джа ецца жар та мі, 
пес ня мі, па жа дан ня мі. Ку піў шы ка шу, кум раз бі-
вае яе аб стол; ка лі ся род жан чын есць не за муж-
нія, ім кла дуць на га ла ву ча рап кі ад гар шоч ка, каб 
хут чэй вы йшлі за муж. Ка шу раз да юць кож на му 
гос цю, за яе трэ ба вы піць.

На ву лі цы на шы ро кай
Там ку моў е і ба боў е.
Яны су дзяць і га во раць
Аба мне, ма ла дой: 
— Да, знаць, гэ та жа на ў му жа
Да ні ко лі не бі та.
Ся дзіць яна ў бяс едзе,
Як пчол ка ў брэ дзе.
Ся дзіць яна ў ра доч ку,
Як пчол ка ў мя доч ку.

Чый гэ та са до чак, ты нам ты на ва ны,
Ты нам ты на ва ны, бру кам бру ка ва ны?
Ма неч кі са до чак ты нам ты на ва ны,
Ты нам ты на ва ны, бру кам бру ка ва ны.
Па гэ та му са доч ку Ма неч ка ха дзі ла,
Ма неч ка ха дзі ла, сы ноч ка на сі ла.
Сы ноч ка на сі ла, ба бу ль ку пра сі ла: 
— Баб ка-ба бу ль ка, пры хі ні ся да мя не,
Пры йдзі да мя не, да май го дзі ця ці,
Дам та бе за пла ту, на хвар тух ла ту.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 На крэ сь бі ны за пра ша юць крос ных ма ці і ба-
ць ку. Каг да крэс цяць хлоп ца, аб яза це ль на бя-
руць ку мам жа на та га, ка лі дзе вач ку, то ку мой 
бя руць за муж нюю жан чы ну.

Сра зу еха лі ў цар кву крас ціць дзі ця, а по сле 
да мой за стол.

У кан цы гу лян ня крос ны і крос ная тар га ва лі-
ся за гар шок з ка шай. Хто дасць бо льш гро шай, 
той і раз бі вае гар шок. Гар шок раз бі ва лі, а ча рап-
кі с яво ла жы лі на га ло вы не за муж ніх дзе вак, 
штоб быс трэй за муж па вы хо дзі лі.

За пі са на ў в. Лу чы цы 

ад Азем шы Га лі ны Мі хай лаў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.).

 Для крыш чэн ня дзі ця ці за пра ша лі ку ма і ку-
му — крос ных дзі ця ці. Ка лі ў сям’і па мі ра лі дзе-
ці, то за ку ма бра лі пер ша га ўстрэч на га.

Пе рад ад’ездам у цар кву баб ка-па ві ту ха бра-
ла ву зе ль чык, у якім бы ло саб ра нае зер не, соль, 
глі на з пе чы. Ву зе ль чык вы кі даў ся на скры жа-
ван нях да рог, штоб па збег нуць лі хой сус трэ чы.

Пры крыш чэн ні пры дзі ця ці па ві нен быў 
быць ву зе ль чык, які кла лі ў пя лён ку. У ім ля жа лі 
хлеб, соль, ву галь, штоб дзі ця, каг да вы рас це, за-
ўсё ды ме ла хлеб, соль і агонь.

Па сля хрыш чэн ня на лаж ва лі за сто ль ную 
бяс еду — хрэ сь бі ны. Да гэ та га баб ка-па ві ту ха 
га то ві ла ка шу.

Хрэ сь бі ны за кан чва лі ся дзя лен нем і куп ляй 
ка шы. Ба бу ль ка па чы на ла пры дла гаць ку піць ка-
шу. Па чы наў вы куп крос ны дзі ця ці. Ка лі ён вы-
куп лі ваў у баб кі ка шу, то раз бі ваў гар шок з ка-
шай. За тым баб ка рэ за ла яе на ка вал кі і пра па-
ноў ва ла ка ва лач кі ка шы гас цям, за што тыя да-
ва лі гро шы або пад аркі і зы чы лі зда роў е, шчас це 
дзі ця ці і яго сям’і.

Ка лі раз бі ва лі гар шок, то га ва ры лі: «Га дуй, 
Бо жа, ма лое, каб на той год дру гое.» А ка лі кла лі 
пад ару нак і пад ыма лі чар ку, га ва ры лі: «Дай, Бо-
жа, пры ждаць ды вя сел ле згу ляць».

У кан цы хрэ сь бін ба ць кі дзі ця ці да ва лі пад-
арун кі ку маў ям і баб ке. На хрэ сь бі нах спя ва лі 
пес ні, пры све ча ныя ба бу лі і ку мам.

Ба бу ль ка ж мая мі ле нь кая,
Па ро да твая лё ге нь кая.
Дам та бе, ба бу леч ка,
Тры пу ды ма ку.
Абы вы рас уну чак
Без год на га бра ку.
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Баб ка ж мая мі ле нь кая,
Па ро да твая лё ге нь кая.
Дам та бе, ба бу леч ка,
Тры пу ды про са,
Абы вы рас уну чак
Ве ль мі ха ро шы.

Ба бу ль ка ж мая мі ле нь кая,
Па ро да твая лё ге нь кая.
Дам та бе, ба бу леч ка,
Тры пу ды ві кі,
Абы быў бы ўну чак
Ве ль мі вя лі кі.

Баб ка ж мая мі ле нь кая,
Па ро да твая лё ге нь кая.
Дам та бе, ба бу леч ка,
Тры пу ды ка на пель,
Абы вя лі ка га, як ця пер.

Кум з ку мою на по ку це ся дзяць,
На по ку це ся дзяць, мёд п’юць: 
— Пі, ку мок, пі, кум ка,
Ка лі мё ду не бу дзець,
Хоць ка роў ку збу ду, а мё ду да бу ду.

За пі са на ў в. Ча люш ча ві чы 

ад Ма зай Уль яны Ці ма фе еўны, 1928 г.н,

 Ка лі вы зна ча ла ся, што жан чы на ста ла ця жар-
най, то яе за сце ра га лі ад па ло ху. Ця жар най ра ілі 
ха дзіць па зы чаць што-не будзь у су се дзяў і зна ко-
мых, та му што яна маг ла на рвац ца на ча ла ве ка з 
лёг кай ру кой і ро ды та ды про й дуць хут ка і доб ра.

Каг да жан чын ка на чы на ла ра жаць, муж або 
свяк ру ха зва лі баб ку-па ві ту ху. Раз ам з ёю да 
жан чы ны зва лі і дру гую баб ку, што пе ра вяз ва ла 
пу па ві ну і пер шы раз ку па ла дзі ця. Звы чай на 
баб ка да во дзі ла ся бліз кай сва ячні цай сям’і, па-
том ста на ві ла ся крос най баб кай дзі ця ці, пры но-
сі ла яму пад аркі на роз ныя свя ты.

Ро ды пра хо дзі лі ўзім ку ў ха це, улет ку ў хля ве 
або гум не.

Па ві ту ха пры ні ма ла ро ды, а баб ка пе ра вяз ва-
ла пу па ві ну па смач кай су ро вай ніт кі. Хлоп чы ку 
пе ра вяз ва лі на ка ва лач ку хле ба, дзяў чын цы — 
на грэб не, ве ра ця не.

Па сля ро даў жан чы ну пра вед ва лі сва які і су-
се дзі, што як бы га ва ры лі аб пры няц ці на ва рож-
дзе на га ў свой гурт. У ад вед кі да жан чы ны і дзі-
ця ці ха дзі лі за муж нія жан чы ны без за пра шэн ня 
з бо ку ба ць коў дзі ця ці. На вед ва лі жан чы ну на 
пра ця гу двух тыд няў і бо лей.

Жан чын, якія пры хо дзі лі пра ве даць ро жа ні-
цу, не час та ва лі. Ро жа ні ца да ва ла ім гар буз (су-
ша ныя се меч кі), су ша ныя чар ні цы, ба ран кі. Ка-
лі ро жа ні ца не ра бі ла гэ та га, то маг ла на клі каць 
на ся бе роз ныя ня шчас ці.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ёрш Яўге ніі Сяр ге еўны, 1925 г.н

 Збі ра лі ся ку маў я і род стве ні кі, хрыс ці лі на ва-
раж дё на га. Са бі ра лі за стол ле, ва ры лі ка шу, а па том 
гар шок хрос ны раз бі ваў і ла жы лі дзе нь гі на ка шу.

Кум і з ку мою — гас ці на мая, 
А брат ка з сяс трою — ра дзі на мая.

Брат ка з сяс трою на га во рац ца, 
А кум з ку мою мё ду на п’юц ца.

Ад орва лі не маў ля і яго ба ць коў: куп ля лі пад-
ару нак. Баб ка пры но сі ла пя лё нач кі, а яе ад орва лі.

Ба бі на ка ша вя лі кую роль ігра ла ў гэ тым дзе-
ле. Ад ра зу ў баб кі вы куп лі ва лі ка шу, а по тым 
хрос ны тар га ваў ся з гэ таю ка шай.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

 У нас хрэ сь бі ны пра хо дзяць так.
Та го дня, ка лі нада хрыс ціць дзі цят ка, з са ма-

га ран ку да ма цер з ба ць кам пры хо дзі ла ба ба. Гэ-
та жан чы на, якой ужо за 50, у якой е свае дзе ці і 
ўну кі. Пры но сяць ёй ку літ ку хле ба і про сяць 
быць за ба бу. Ні ль зя ад каз вац ца. Яна ўмы вае 
дзі ця ці лі чы ка, руч кі, нож кі, а тую ва ду лье пад 
дзе ра ва. На пры мер, ка лі гэ та дзе вач ка, то льюць 
ва ду звы чай на пад яблы ню ці віш ню, пры га вор-
ва ючы: «Каб рас ла і цві ла як гэ тая яблы ня». А ка-
лі хлоп чык, то лі лі пад дуб ці клён і ка за лі: «Каб 
рос вя лі кі і моц ны, як гэ ты дуб». Ба ба пры но сі ла 
з са бой гас цін цы і руш нік, якім вы ці ра лі дзі ця.

Ба ць кі з крос ны мі еха лі ў цар кву крыс ціць 
дзі ця, а ба ба аста ва ла ся стол на кры ваць.

По сле та го як па крыс ці лі дзі ця, збі ра лі ся ўсе 
род ныя за ста лом. Баб ка вы но сі ла ка шу, пры бі-
ра ла яе, укра ша ла кан фе та мі, яга да мі, цве та мі. 
Ка шу доў жэн вы ку піць кум. Усе гос ці кла лі на 
ка шу гро шы, пад аркі. Ка лі кум вы куп лі ваў ка шу, 
біў яе аб стол, а чэ рап кі кі даў ма ла дым дзеў кам, 
каб у іх дзе ці вя лі ся.

Ужэ як падзя лі лі ка шу, гу ля лі, елі, пі лі, тан ца-
ва лі. Ка лі гос ці рас хо дзі лі ся, кум з ку мой аста ва-
лі ся. Ім нада бы ло ўсю ноч ка лы хаць дзі ця.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Ма ка рэ віч Надзеі Пят роў ны, 1957 г. н., 

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)

 Бя рэ мен най не ль зя бы ло гля дзець доў га ў 
зер ка ла, ва ду, штоб дзi ця не бы ло ка сое, на сту-
паць на кры выя прад ме ты, браць чу жыя веш чы, 
бо дзi ця бу дзе крас цi.

Як ужэ трэ ба ра жаць, раз вяз ва лi ўсе вуз лы ў 
ха це, дзве ры ад кры ва лi.

Ра ней не бы ло бо ль нiц, усе са мi, зва лi спе цы-
яль ную жан чын ку, якая пе ра ра за ла пу па вi ну.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Бар ды гі Лі дзіі Іва наў ны, 1930 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Як у цар кву iшлi, бра лi з са бою ву зя лок з хле-
бам i со ллю, каб дзi ця вы рас ло ў да стат ку. Як з 
цэр квы пры йдуць, зра зу за стол, на ла джва ла са 
бяс еда, цi хрэ сь бi ны.

Баб ка га то вi ла ў пе чы ка шу. Па том той гар-
шок раз бi ва лi. Хто бо льш гро шай па ло жа. Як 
раз бi ва лi, пры каз ва лi: «Га дуй, Бо жа, ма лое, каб 
на той год дру гое».

Ой, у ня дзе ль ку, да й па ра не нь ку, 
Бя жыць ха дзя iн да й па ба ба нь ку.
Тая ж ба ба нь ка да га да ла са, 
У адзiн чо бат аб ува ла са.
Ой, аб ува ла са, Бо га пра сi ла:  
— Ой, спа сi, Бо жа, да дзве ду шач кi.
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Ой, спа сi, Бо жа, да дзве ду шач кi:
Ад ну ду шач ку да для ра дас цi.
Ад ну ду шач ку да для ра дас цi, 
Дру гу ду шач ку да для жа лас цi.
Ой, ся гон ня, баб ка, ся гон ня, га луб ка, 
На вя сел ках бу ла, на вя сел ках бу ла.
А ся гон нi, баб ка, ся гон нi, га луб ка,
На хрыс цiн кi пры йшла, 
На хрыс цiн кі пры йшла, на хрыс цiн кi пры йшла.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Арно віч Лю бо ві Іва наў ны, 1937 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Ро ды пры ма ла баб ка-па ві ту ха. Каб ма ці і дзі ця 
не пры стрэ чы лі, жан чы на адзі ва ла са роч ку на ле-
вую ста ра ну. Ка за лі: «Пры стрэк не пры ста не».

Па сля ро даў жан чы на па він на ісці з дзі цят-
кам у цар кву, то ль кі па сля 40 дней. Ка лі на ра дзі-
ла ся дзяў чын ка, ма ці пад хо дзіць з ёй да алта ра. 
Ка лі хлоп чык, то ба цюш ка ня се яго ў алтар, а по-
тым ад дае яго ма ці.

Гэ та трэ ба зра біць аб авяз ко ва, т. е. па ка заць 
Бо гу дзі ця. Гэ та за кон зда роў я, падзя ка за сваё і 
дзі ця чае жыц цё.

6 тыд няў па сля ро даў жан чы на не па він на 
мець ні якіх ад но сін з му жам, бо ўвесь гэ ты час 
яна ста іць ад ной на гой на зям лі, а дру гой — на 
тым све це.

Ва рыць ка шу ба ба і на зы ва юць яе ба бі на ка ша. 
По тым ста віць на стол і яе вы ку па юць, хто бо льш 
да ець гро шаў, той і бу дзе яе дзя ліць. Звы чай на вы-
ку пае яе кум. Ён раз бі вае гар шок і дзе ліць яе.

Жан чы на да рыць пад арун кі ба бе, ку му і ку-
ме. А кум з ку мой пла цяць за хрэ сь бі ны і куп ля-
юць адзё жу дзі ця ці.

Дзі ця трэ ба бы ло хрыс ціць, бо та ды ангел бу-
дзе з ім, ды і лепш спаць бу дзе, кры чаць не бу-
дзе, да і дзец кае к хрыш чо ным дзет кам амаль не 
пад кі да ецца.

Як на ра дзіц ца дзяў чын ка, не трэ ба вы веш ваць 
пя лён кі пер шыя 2 тыд ні, каб не пры стрэ чы лі, бо 
яна ве ль мі хруп кая. А ка лі хлоп чык — то мож на.

За пі са на ў в. Бел ка 

ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н., 

сту дэн ткай Явор скай С.

ВЯ СЕ ЛЬ НАЯ АБ РАД НАСЦЬ

 Пры ехаў хло пец к дзеў цы ў сва ты. Яна яму так 
пан ра ві ла ся, а яна ні чо га не ўме ла ра біць. Ад нім 
сло вам, ле на ва ла ся. Ён ад ма ці не ад хо дзіць, про-
сіць: «Ад дай це яе за мя не!», а ма ці не ад дае і ка жа: 
«Яна не ўмее ні чо га ра біць». «Лад на, — ка жа хло-
пец, — у мя не е тор ба, яна бу дзе за яе ра біць усё». 
Па йшла дзяў чы на за хлоп ца за муж. Ра на ён устае і 
ка жа: «Тор ба, гля дзі, як я пры еду, а ты каб сне даць 
на ва ры ла». Пры ехаў да до му, а жон ка ля жыць. « Ну 
што, тор ба, есці на ва ры ла?» — пы тае му жык у 
жон кі. «Не, не на ва ры ла, — ад каз вае яна, — я ўжо і 
са ма есці ха чу, а яна ві сіць і не ва рыць». «Да вай я яе 
ад шпа ру. Падзяр жы». «А як я яе бу ду дзяр жаць?» 
«Я та бе яе на пле чы па ве шу, а ты падзяр жы».

Па ве сіў, ды да вай шпа рыць рэ мень: «Бу дзеш 
ва рыць есці ці не?» Жон ка не стры ма ла і як за-
ва піць: «Ой, не бі яе, не бі, я са ма бу ду ва рыць.

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы 

ад Са ка вец Надзеі Іва наў ны, 1915 г. н., 

сту дэн тка мі Скач ко вай Т., Ка роў кі най А.

 Так бы вае: хлоп цу пан ра ві ла ся дзеў ка. З суб-
оты на ня дзе лю за пра га юць ко ней і едуць у сва ты. 
Ма ла ды бя рэ ба ць ку, хрос ных, бра та. Ма ці маг лі 
не браць, яна за ста ва ла ся до ма. За язджа юць да 
дзеў кі. Ад хлоп ца — вы піў ка, ад дзеў кі — за кус ка. 
Ка лі за хо дзі лі ў ха ту, бра са лі лап ці з ло зы і га ва ры-
лі: «Шу ры-бу ры лап ці ў ха ту». Ка лі лап ці аста ва лі-
ся там, та ды сва ты спа кой на за хо дзі лі. А ка лі лап ці 
вы бра сы ва лі са сло ва мі: «Не шу рай, не бу рай, свае 
лап ці за бі рай». Та ды сва ты ўяз джа лі.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Буд ні ка Аляк сан дра Іва на ві ча, 1922 г. н., 

сту дэн та мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

 Ра ней, каг да я бы ла ма ла дой, жа ні ха дзеў ке 
вы бі раў ба ць ка. Жа ніх пры язжаў са сва ёй сям’ёй 
на ка ні ў сва ты, а по сле, на зна чыў шы дзень сва-
дзь бы, ма ла дыя ад руж ва лісь. Ня вес та да ўжна бы-
ла пад арыць ба ць кам жа ні ха пад аркі. У эты дзень 
бы ла вя лі кая гу лян ка, усе пі лі, елі, тан ца ва лі.

У дзень ад руж ван ня, на пры кан цы, ма ці жа ні-
ха зды ма ла з ма ла дой яе сва дзеб ны вя нок і 
надзя ва ла на га ла ву ей пла ток са сло ва мі: «Бы ла 
дзя ві ца, а ста ла ма ла ді ца». Як бы што ця пер ад 
сва ёй сям’і яна пе ра йшла ў іх. Ма ла дая да ўжна 
бы ла як бы па праш чац ца са сва імі ба ць ка мі, па-
кла ніц ца ім у но гі за тое, што яны яе вы рас ці лі, 
як бы па праш чац ца са сва ёй бы лой жыз ню.

Гэ та быў сі ль на грус ны ма мент.

За пі са на ў в. Лу чы цы 

ад Азем шы Га лі ны Мі хай лаў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 А сён ня ў нас сва дзеб ка, сва дзеб ка
Ды й ве се ла, ве се ла!
А на ша крас на дзе ва нь ка, дзе ва нь ка
Ды й за муж вы хо дзіць,
Ды й за муж вы хо дзіць.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 А сён ня ў нас сва дзеб ка, сва дзеб ка
Ды й ве се ла, ве се ла!
А на ша крас на дзе ва нь ка
Ды й за муж вы хо дзіць,
Ды й за муж вы хо дзіць.
А жа ні шок у яе
Ды й ру мя ны, ру мя ны.
Ай, ды лю біць, ды й лю біць
На шу дзе во нь ку сі ль на.
А ты ж, дзе во нь ка на ша,
Не грус ці, не грус ці,
За муж з ра дас цю вы хо дзі, вы хо дзі!
А мы ж па ра ду емся,
Па ра ду емся на сла ву!

Жа ні ху:

Мі лый, мі лый, жа ні шо чак,
А ты ж, сі зы га лу бо чак!
Быў жа ты сва бод не нь кі,
А це пер ажэ не ны.
Ты ж кра сі вы і хо ро шы,
Будзь жа і муж доб ры:
Сваю жон ку не тур буй,
Кве та чо нь кі ёй да руй.
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Бу дзе лю біць яна це бе за это,
Пра сіць бу дзе ў ця бе са ве та.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы 

ад Бе ль ка Мар га ры ты Арка дзь еўны, 1930 г. н., 

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Ка мне сва ты пры езжа лі 
На ста рой ка бы ле.
Ба рах ло ўсё за бра лі, 
А ме ня за бы лі.

Ты, са ро ка-бе ла бо ка,
На ву чы ме ня ля таць.
Не вы со ко, не да лё ко,
А к мі лай на кра ваць.

Ой, Бо жа мой, Бо жа мой,
Ой, уха жы вал за мной
Кам са мо лец ма ла дой,
Прям ка ло ціц ца нада мной.

Каб я пі ла, каб я пі ла,
Каб я ве се лі лась,
Да ў ду ра ка ма ла до га ўлю бі лась.

За пі са на ў в. Ту рок 

ад Клі мен ка Ма рыі Вік та раў ны, 1919 г. н., 

сту дэн та мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 Якое вя сел ле та ды бу ло? Пры шлі, про сва та лі 
ды сыг ра лі сва дзь бу. Вян ча лі ся ў цар кве. А як 
вой на по ча ла ся, гу ля лі сва дзь бу то жа. Не мцы 
пры йдуць, усіх гос цей за бе руць на ра бо ты, а мо-
ло дых не тро га лі.

Пе сень шмат спя ва лі. Вось одна з іх:

У вя лі кую сем’ю за муж вуй шла,
До лё ка за муж вуй шла.
А вя лі кая сем’я ве че раць се ла,
А ме не, мо ло дую, по сы ла юць по во ду.
І по во ду ішла, спо ты ка ла ся,
На бра ла пол вед ра.
По ка за нес ла, сле за мі за лі ла ся.
Под хо жу под окош ко,
К ба ць ку і му жу, пры слу ха юся:
Ба ць ко сы ну го во ра:
«Што ты вод ку не п’еш?»
А он ка жэ:»Я вод ку не п’ю, вод ка до ро гая.
А я жон ку не б’ю, жон ка мо ло дая.
Яна ўмее ўсё ра біць, 
Яна ўмее ўсім го дзіць:
І ма ма шы, і от цу, 
І мне то жа, мо лод цу».

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

ВЯ СЕ ЛЬ НЫЯ ПЕС НІ

Ка лі дзя лі лі ка ра вай

 Да ра но ж ра но, да за га рою
Но вуй дом, да ра но ж ра но.
Да не той у том до ме вя сел ле.
Да ра но ж дай не той у том до мі вя сел ле.
Да ра но ж ра но пя куць ка ра вай.

Да ра но ж ра но ка ра вай ні цы пя куць ка ра вай.
Да ра но ж ра но да й уга дай це, ба яры,
Да ра но ж ра но да й уга дай це, ба яры.
Да ра но ж ра но, да й што ў ка шу лі ка ра ваі.
Да ра но ж ра но да ся мі кры ніц ва дзі ца,
Да ра но і ра но да ся мі па лёў пша ні ца,
Да ра но ж і ра но да ся мі па лёў пша ні ца.
Да ра но і ра но да ся мі ку рам яеч ко,
Да ра но і ра но да ся мі ку рам яеч ко.
Да ра но ж і ра но да ся мі пчо лам мя до чак,
Да ра но ж і ра но да ся мі пчо лам мя до чак.
Да ра но ж і ра но да ся мі зру чок мас ля чок.
Да ра но ж і ра но, дай уга дай це, ба яре.
Да ра но ж і ра но, 
 да хто ж гэ та му ка ра ваю дзя лі ці бу дзе?
Да ра но ж і ра но да стар шае дру жак не ймее,
Да ра но ж і ра но да й і но жы ка не мее,
Да ра но ж і ра но да й і но жы ка не мее.
Да ра но ж і ра но да ра дзі ме нь ку не знае.
Да ра но ж і ра но да дру го му друж ку крос ці.
Да ра но ж і ра но да дру гі дру жок не ўмее,
Да ра но ж і ра но да дру гі дру жок не ўмее.
Да ра но ж і ра но да яшчэ да мой ён сме лы.
Да ра но ж і ра но да но жы ка ён мае,
Да ра но ж і ра но да ўсю ра дзі мую знае.

Ка лі ідуць у пры дан не к ма ла дой

Вы йдзі, Све тач ка, к нам на двор
Да вы несь фар ту шок з ся мі пол.
А ўжо ж мой фар ту шок сы мяў ся,
Ды ку ды ж ты, мой мі лы друг, саб раў ся.
За та бою, Све тач ка, за та бою,
Што па бра ла клю чы кі з са бою.
Ой не бра ла, дзе вач кі, не бра ла,
У ка мо ры на кух ры па кла ла.
Стар ша му бра ці ку пры ка за ла:
«Эта ж та бе, бра цей ка, пад аркі
Ад тва ёй сяс тры — ка хан кі».

Пя юць на дру гі дзень вя сел ля

Раз да лі ся сце ны,
Як у пры дан кі за се лі.
Яшчэ раз да дуц ца,
Як га рэл кі нап’юцца.
А ў на ша га сва та
Па бе лё ная ха та,
Печ яго му лё ва на,
Рэч яго да су джэн ная.

Спя вая ма ці ма ла до га

Дзя куй Бо гу,
Дзя куй Бо гу,
Што сы на ажа ні ла
Ды ня вес тку да жда ла.

Ка лі дзеў ка на па са дзе з хлоп цам ся дзіць

Ой, ёлка, ёлка зя лё на,
А ў ле се рас ла — шу ме ла,
Да ро гаю ішла — зві не ла,
На ста ле ста ла — за зі яла,
Усю ра дзі ня нь ку саб ра ла.
Ста на ві ся, ра дзі не нь ка, уся ў рад,
Ідзе на ша Све тач ка на па сад.
Брат сяс тру на па сад вя дзе.
Сяс тра бра ту на пля чо ўпа ла: 
— Бра цей ка мой род не нь кі,
Чым я та бе над аку чы ла? 
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— Да ку чы лі ды сва ты твае,
З ха ты не вы бы ва юць,
З два ра не з’язжа юць.

Па юць пес ню на за по інах

Пра пі ла ма ці доч ку,
Пра пі ла ма ці доч ку
На са лод кім мя доч ку.
А на піў шы ся, ска ча,
А пра піў шы ся, пла ча.

Спя ва юць, ка лі сва ты ідуць да дзеў кі

Прі ле цел ва ра бей ка,
Сел пад акен це, шче бе че.
Эта та бе, Та неч ка,
Доб рая весць,
Што твой Іваш ка
На два ре есць.

Пус ці, сва це, у ха ту,
Ха ця й руч кі па грець,
Ма ла дое па гля дзець.
Як не пус ціш у ха ту,
Праб’ём сце ну ка мен ную
І за бе ром са бе ма ла дую.

За ка ва лі ка ва лі ва зы
На два ре.
І за чу ла на ша Та неч ка
В ка мо ре.І
 ўпа ла сва ёй ма мач ке
На но гі:

— Не ад дай, род на ма мач ка,
Ты ме ня.
Ха ця б же я па гу ля ла
У це бя с дзев ка мі
Ва два ре.

Маё ле та не ве лі ка,
Адзін день.
Ха ця б же я па гу ля ла
Воз ле лю дзей.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы 

ад Сіт ні цы Ган ны Акі маў ны, 1918 г.н, 

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.)

 Сва дзь бы ра бі лі ся то ль кі ў Мя са ед!
Каб у сва тах не апа зо рыц ца, трэ ба бы ло 

ўзнаць, ці по йдзе дзеў ка, та му ха дзі лі ў сва ты. У 
сва ты ха дзі лі ба ць ка, хрыш чо ныя. Са ста ра ны 
дзеў кі — стол, са ста ра ны хлоп ца — га рэл ка.

Сва ты пе лі:

Пус ці, сва це, у ха ту,
Ха ця руч кі грэ ці,
Ха ця руч кі грэ ці,
Ма ла дую па гля дзе ці.

Ка лі хло пец едзе па ма ла дую:

Да ра но ж ра но, як у на шым два ры за зві не ло.
Да ра но ж ра но, не зві не ло — га ва ры ло.
Да ра но ж ра но, ма ці сы на па ўча ла,
Да ра но ж ра но, у да рож ку спраў ля ла.
Да ра но ж ра но, мой сы но чак… (Дзі мач ка),

Да ра но ж ра но, 
 ой, як едзеш к цеш чы на двор.
Да ра но ж ра но, 
 бу дзе ця бе цеш ча ўстра чаць,
Да ра но ж ра но, пер вым куб ком ві та ці.
Да ра но ж ра но, да ня пі куб ка пер ва го,
Да ра но ж ра но, ізні каю на грыў ку.
Да ра но ж ра но, 
 штоб у ка ня грыў ка мок ра бу ла.
Да ра но ж ра но, 
 штоб та бе до ля доб ра бу ла.
Да ра но ж ра но, 
 штоб у ка ня грыў ка ко ня ком ішла,
Да ра но ж ра но, 
 штоб у ця бе, ма ла до га, да до му ня сла!

Ма ла дая збі ра ецца з ха ты:

Ха дзі, мам ко, па вя чэ рай мо,
Ха дзі, мам ко, па вя чэ рай мо,
А па сля вя чэ ры да й падзе лім ся.
Та бе, мам ко, ніт кі і бер дзеч ко,
Та бе, мам ко, ніт кі і бер дзеч ко,
А мне кла дзі па ла це неч ко.
Та бе, мам ка, до ма аста вац ца,
Та бе, мам ка, до ма аста вац ца,
А мне нада ў чу жу зем лю ўбі рац ца.

Не ту жы ж, мам ко, не плач,
Не ту жы ж, мам ко, не плач,
Уз аўтра бу ду тут я з му жам апяць.
Раз га няй са ж, ма ці,
Раз га няй ся ж, ма ці,
Да па вя лі кай ха це.

[Скуч но ма це ры, пла ча ма ці] — сло ва мі.

Хто ў ку ток, хто ў за пе чак,
Да я га ла вой аб пры пе чак.
Пе ра йду ха ту, пе ра йду дру гу,
Ся ду я на па ро зі.
Ся ду я на па ро зі, а як успом ню
Я ма це ра ну рос каш…

На вя ноч ку ў ма ла дой бы лі ўсе цве та, акра мя 
чор на га і жоў та га. Па сля сва дзь бы вы хо дзі лі і зды-
ма лі фа ту з ня вес ткі і «за ві ва лі» — за вяз ва лі хус-
тку і па сля дзя лі лі ка ра вай. Ка лі «за ві ва лі», спя ва лі:

За ві вай, за ві вай маю ко са нь ку.
Сцер ло, са мя ло, пад хус тку сха ва ло.

Пер шыя елі ка ра вай ма ла дыя. Ка ра вай вы пя-
ка лі за муж нія жэн шчы ны, тыя, хто ў па ры жы-
вуць. Раз вод ку і ўда ву да ка ра вая не да пус ка лі.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы 

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н., 

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н., 

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А.

 Сва ты пры хо дзяць без ве да ма. Ма ла дая не 
зна ла, што сва ты пры йдуць. Сва ты не слі бу тыл ку 
га рэл кі, бул ку хле ба, і як той ба га ты, дык ужэ і са-
ла возь ме. Бул ку ўмат ва лі ў руч нік і ла жы лі ў кай-
стру. Цвя тоў не ня слі. Ні чэ во: ні цвя тоў, ні че во. 
Факт, што і зга во ра ныя ба ць кі. Сва ты пры хо дзі лі 
ўве ча ры ў збор ную суб оту. Сва та юцца: «Мо ў вас 
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іе ка ро ва, ця лі ца прад аць?» Сва ты сва та юцца, ка-
лі пан ара віц ца. Ка лі хло пец бед ны, а дзеў ка ба га-
та, доў жэн аб яза це ль на браць, бо зям лі ў яе ба га-
та. Бра лі ў сва ты дзя дзь ку, бра та, хрос на га ба ць ку 
— ад ны муж чы ны ішлі. На сва тах на мя ча юць, ка-
лі сва дзь ба. На ме чаць сва дзь бу і ўжэ сва дзь ба. У 
суб оту бу лі ўве ча ры сва ты, а ў ня дзе лю на дру гі 
дзень к ча сам две нац ца ці дня — за по іны. І збі ра лі 
ўсіх бліз кіх. Ка за лі так: «Учо ра ў сва ты, а сён ня 
ўжо Ло ру за пі лі». Да га вор ва лі ся за два дні. Асноў-
ная ра бо та ў суб оту — за сва таць. За стаў ля лі ма-
ла дую ісці за муж. Як не ха це ла, то трэ ба бу ло 
быць на стой чы вой з ба ць ка мі, бо яны да маў ля лі-
ся. Ідзі і ўсё! Але бу ло, што і ад каз ва лі ся ма ла дыя 
дзеў кі.

Хло пец браў усіх: і ма ці, і ба ць ку, і бра тоў, 
усіх. І ўжэ едзе па ма ла дую. Усе яго род ныя, якія 
еха лі па ма ла дую, зва лі ся «бяс едаю». Ужэ пры-
еха лі па ма ла дую, і гэ та «бяс еда» пяе:

Ой, на два рэ крук, вяд ро,
Ча му на шэ Ве ры не від но?
Ой, на ка ло дзе зі крук ля жыць,
Ой, на ша Ве рач ка па во ду бя жыць.

Та ды вы хо дзі лі з ха ты ра дзі це лі ма ла дэе. 
Устра ча юць і пры гла ша юць ету «бяс еду» ў ха ту. 
П’юць, гу ля юць. Са джа юць за стол аб бі раць ма-
ла дую: вы куп лі ва юць друж кі ма ла дую ў дру жак. 
Вы куп ляць, і етыя друж кі і друж кі ідуць у ад дзе-
ль ну ха ту без ма ла дой. Ма ла дая ўжэ ў дзе ле, з гас-
ця мі ся дзіць. Без яе «бяс еду» не са джа лі за стол. А 
тыя друж кі п’юць, гу ля юць, у іх свая яда. За ві ва лі 
ма ла дую тры разы. Яе род ны брат ва дзіў па ла вах 
вак руг ста лоў. Ма ла до га ня ма, як вя дзе брат ма-
ла дую за ру ку, а друж кі за яе ру ку дзяр жац ца за 
ёй. Са мо вя дзе яе брат. Друж кі пе юць:

Ой, бра цей ка, ой, да род не нь кі,
Чым я та бе над аку чы ла?
Ці ка сою ру сою, ці сва ёю кра са тою?

Ён ад пя вае:

Ні ка сою ру сою,
Ні сва ёю кра са тою,
А сва імі сва та мі,
Што з суб оты пры язджа ючы,
А ня дзе лю ад’язджа ючы.

Ка лі за во дзяць ма ла дую, пя юць:

А сяс тры ца ўпі ра ецца,
Слёз ка мі аб лі ва ецца…

Бя руць ма ла дую, брат по тым са дзіць яе ля ма-
ла до га. І ўсе зы хо дзяць: і друж кі, і брат яе. Ужэ 
вя зуць ма ла дую. Ма ла ды за бі рае ма ла дую. Ад 
ма ла дэе па сце ль ні цы едуць раз ам з «бяс едаю». 
Па сце ль ні цы вя зуць па сцель з «бяс едаю». Як 
яны едуць к ма ла до му, таг ды, што на два рэ — ўсё 
па за бі ра юць: і ку рэй, і на вой кі, і жор ма ны, і сту-
пу, і ка тоў. Ужэ па смя юцца, да і пры вя зуць на-
зад. Як пры едуць па сце ль ні цы з «бяс едаю», ве-
ша юць на жэр дкі дзе раў яныя, якія ў ха ці бу лі, 
ве ша юць руч ні кі, про сты ні, на ва лач кі, урэз ва лі 
га зе ты, мар лі. За сці ла лі па сцель, пад бі ва лі па-

сце ль ні цы пад ушкі. Эта іх ра бо та. Ужэ па сце ль-
ніц пер вух са джа юць за стол у ма ла до га. Ад ны 
па сце ль ні цы ся дзяць. Яны ко лісь бу лі са ма аўта-
рі цет. Іх кор мяць, по яць.

Ужэ не ўза ба ве едуць ад ма ла дой у ха ту ма ла-
до га гос ці, зва лі ся яны «пры да ныя». Ма ці ма ла-
дой вы пра ва джвае гас цей к ма ла до му, кай стру 
(сум ку) збі рае. Са бі рае пры да ным са ло, хлеб. Як 
еха лі пры да ныя, таг ды роб ляць но ву ма ла дую ў 
яе ха це, бо тую за бра лі, роб ляць ма ла до га, чу-
чай ла, апу да ла, вы маз ва юць у крас ку бу ра ка. 
Вы бі ра юць ма ла до га вя лі ка га, моц на га, каб 
умаз ваў гас цей. І цы ган ку ра бі лі, яна бу ла адзе та 
ў чыс тум. Як са дзі ла ся яна за стол, то су ха ры ў 
смя та не су ну ла ў за па зу ху, штоб ужэ ра га та лі. 
Яна са дзі ла ся шчэ ў лу жу, у са му гразь і схо піц ца 
з анда ра кам, а тыя ўця ка юць. Яна іх да га ня ла, та-
кія шут кі бу лі. Пры язджа юць пры да ныя, на два-
рэ кла дуць кас цёр у ма ла до га. Усё збі ра юць, што 
трэ ба і ня трэ ба. Па ляць усё, пя куць са ло і ка-
жуць: «Му еха лі зда лёк, па за хоч ва лі есці, а ву 
яшчэ не га то выя». Пя куць са ло, па елі. Ета та кі 
быў аб ычай. І іх, пры да ных, пры гла шае бяс еда ў 
ха ту, ужэ за стол. Пры да ныя пя юць:

Ой, у на ша га сва та,
Ха ро ша ха та:
Вок на з бя ро зы,
А пры дан кі цвя ро зы.
Ой, сця ну лі ся се ні,
Як пры дан кі за се лі.
Ой, не так жа сця нуц ца,
Як пры дан кі на па юцца!

Яшчэ як за ві ва лі ма ла дую, брат са дзіў яе на 
ка жух з ма ла дым, штоб бу лі ба га тыя, ко ль кі ў ім 
ва ло ся, сто ль кі каб бу ло ўся го, штоб ме лі ўсё. Бо 
ко лісь жы лі з рук усе. Ужэ як ма ла ды пры вя зе 
ма ла дую к са бе з па сце ль ны мі, аб сы па ла яго ма-
ці, як у яе буў ча ла век, а як яна ад на, уда ва, дык 
род ствен нік, які ў па ры. Да юць ло жэч ку і ста кан 
з мё дам, жы та ў спо дач ку. Ста іць ба га та баб, але 
ж ад на ета дзе лае — ета ма ці. А ня вес тка то жэ 
бя рэ да сып ле. Ад куль сып люць, ту ды сып ле ў ат-
вет. Пяк лі на сва дзь бу ка ра вай ка ра вай ні цы. У 
дзеў кі — свой, а ў хлоп ца — свой. Пяк лі там і 
там. Вы бі ра лі ка ра вай ніц за муж ніх, штоб бу лі 
ўсяг да ў па ры. Яны пе лі:

Ой, со сед кі мае, ма тач кі,
Ой, ха дзі це ву ка мне,
Не ка мне, а к май му дзі ця ці,
Ка ра вай бу дзем са джа ці.

А по тым, ка лі да ста ва лі ка ра вай, то пе лі:

Ой, со сед кі мае, ма тач кі,
Ой, ха дзі це ву ка мне,
Не ка мне, а к май му дзі ця ці,
Ка ра вай з пе чы бу дзем вы ні ма ці.

На ка ра вай пяк лі роз ачкі з цес та, ву леп ва лі 
ве ра бей кі на ім. Ад ным сло вам, ка ра вай у цвя тах 
з цес та. Ужэ як ішлі, дык укра ша лі ка ра вай яшчэ 
з зроб ле ных цвя тоў. Ву ні маць ка ра вай трэ ба бу-
ло з гар мо ні кам і ба ра ба нам. Ужэ дзе ляць два ча-
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ла ве ка ад ма ла дэе і два ад ма ла до га. Дзе ляць і 
там, і там. І руч ні кі ў тых за вя за ны, у гар ма ніс та 
— руч нік, яго бра лі, як ішлі на ка ра вай. Ма ла дэе 
ба ць ка ў ма ла до га, ужэ подзе ляць ка ра вай. Як 
ня ма ба ць кі, дык хрос ны, аб яза це ль на муж чы на 
з бо ку ма ла дой яе рад ство. Як іе ба ць ка, то ён пе-
ра во дзіць ма ла дую ў ма ла дзі цы: «Во ля, хва ціць 
ты гу ля ла дзя ві цаю, ужэ будзь ма ла дзі цаю». 
Зды мае вян ка і кі дае, на га ла ву адзя вае хус тку. А 
той вя нок кі дае друж кам, надзя вае на га ла ву, 
каб ішлі за муж, і той і той.

Як ка ра вай дзя лі лі, дык га рэ лі свеч кі. Свя цёл ка 
(аб авяз ко ва сяс тра ма ла до га) дзяр жа ла свеч кі і ў 
ма ла до га, і ў ма ла дой. Сла ві лі ся свя цёл кі, як па сце-
ль ні цы. Свя цёл кі бра лі дзве свеч кі, з хле ба здзя-
руць ска рын ку, роб ляць у ёй дзве дзір кі — ту ды 
свеч кі (ад ма ла до га свя цёл ка аб авяз ко ва). Свеч кі 
па га раць, а ска рын ку ад да юць ужэ ма ла дой. Свеч-
кі за бі рае са бе, а ска рын ку кі дае ў ка ло дзезь.

Ба ць ка жа даў на ка ра ваі і шчас ця, і до лю, і 
век доў гі. Цёт ка жа да ла:

— Да ру па ле на, каб ма ла ды па ца ла ваў ма ла-
дую ў ка ле на.

— Да ру гро шы, штоб дзе ці бу лі ха ро шы.
— Да ру жызнь цвя туш чу на сям’ю рас туш чу, 

на ва год нюю ёлку, каб да го да ра дзі ла да чку-кам-
са мол ку.

Як сва дзь ба, дык, штоб ма ла дыя не на по ку ці 
штоб ся дзе лі. Меж ду дзвя ры ма і акном, меж ду 
во кен са дзі лі. На стол ста ві лі, што бу ло, то і ста-
ві лі. У па чо це бу ло аб яза це ль но са ло. Ра ней так 
лю дзі ка за лі: «От, сва дзь ба, бу ло са ло на ста ле». 
Яшчэ на стол ста ві лі кі сель з бу ра ка, штоб крас-
ны буў, то ха лод ное, то су ха ры ў смя та не. Як хто 
ба га ты, то сва дзь бу гу ля юць тры дні, як не, дык 
адзін ці два дні то ль кі і ўсё. Трэ ці дзень на зы ва лі 
«хвост». Цэ лую ня дзе лю не ль зя ехаць. На дру-
гую ня дзе лю бя руць бліз кіх род ствен ні каў і 
едуць ужэ ма ла дыя к ба ць ку. Усе пад га таў лі ва-
юць ужэ, як і на сва дзь бу. Ждуць да чку з зя цем. 
Ужэ гас цю юцца.

За пі са на ў в. Гра баў 

ад Па ця рай ла Ва лян ці ны Яку баў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Сяр ге енка С. (2005 г.)

 Жа ні лі ся ў Ме са ед, а ў пост не ра бі лі сва дзь-
бы, па та му што не ль зя бы ла. Гу ля лі тры дні — 
суб ота, ня дзе ля, пан ядзе лак (ага род га ра дзі лі). 
Га то ві лі ся да сва дзь бы доў га. Ета не за раз — па-
йшоў у ма га зін і ку піў, а таг ды ўсё са мі ра бі лі, са 
свай го, па ета му і доў га. Аб ычна ка ба на бі лі, ця ля 
якое рэ за лі, тка лі ска цер кі, кру жэ ва пля лі.

Ра нь шэ ха дзі лі ў сва ты, да га вар ва лі ся. У да-
га во ра нае чыс ло ро бяць сва дзь бу. Жа ніх аб-
ычна га ва рыў: «У вас есць цёл ка на прад ажу, у 
нас ё па ку па цель». Зро бяць за по іны, да га во-
рац ца і ро бяць сва дзь бу. Каг да ба ць ка быў зго-
ден ад даць сваю да чку, сва тоў ад орва лі пад-
арка мі (да ва лі ім што-не будзь). Каг да нет, дзеў-
ка вы но сі ла гар бу за.

Быў вя нок, фа та, плац це вян ча ль нае (ко лісь ез-
дзі лі ў цэр кву). Ра бі лі вя нок сяб роў кі. Яны спя ва лі:

Пус ці це, сва ці, у ха ту,
Хоць руч кі па грэ ці,
Ма ла дую па гля дзе ці…

Ка ра вай пяк лі ба бы, хто ў па ры. Адзі но кія не 
пяк лі, бо ма ла дыя да лжны жыць у па ры. Каб 
дзеў ка не бы ла ўда ва.

Ма ла дую адзя ва лі друж кі. Ма ла ды доў жэн 
быў вы ку півь ня вес ту, ён тар га ваў ся з друж ка мі. 
Вы куп бра лі каб бо лей, і ён аста ваў ся ў дру жак.

Па том збі ра юць ма ла дую, скры ню (сун дук та-
кі). Ета кла лі на воз і еха лі. Хто ў па ры, не слі іко ну 
пе рад воз ам і аб яза це ль на сы па лі жы та. Аб хо дзі лі 
ва зы з іко най тры разы, а па том еха лі ў сель са вет. 
Там рас піс ва лі ся і еха лі к ма ла дой. Там іх устра ча-
лі ба ць кі з хле бам і со ллю. Бы ла іко на то жэ. Ма ла-
дых аб сы па лі зяр ном, ка лі ішлі ў ха ту. Аб сы па ла 
ма ці (ка лі бы ла ў па ры, а ка лі не — бліз кія жэн-
шчы ны). Аб сы па лі, штоб бы лі ба га тыя. А па том 
га да лі, шчы та лі зер не, якое аста ла ся на ня вес це. 
Еслі па рнае чыс ло, то пер вы рэ бё нак бу дзе дзе-
вач ка, а еслі не па рнае — ма ль чык. Ма ла дым да-
ва лі мёд, штоб жызнь бы ла слад кая.

Бы ла сва дзь ба, а па том дзя лі лі ка ра вай. Дзя лі лі 
з яго ру кі муж чы на і з яе ру кі то жэ муж чы на. 
Дзя лі лі два ка ра ваі: у суб оту ў ня вес ты, а ў ня дзе-
лю ў жа ні ха. Каг да не слі ка ра вай, пра сі лі да зво лу:

— Бла гас ла ві це, ба ць ка і ма ці,
Ка ра вай дзя лі ці.
Тры разы Бо га блас ла ві це:
Пер вым раз ком — Бо га блас ла ві,
Дру гім раз ком — Бо га блас ла ві,
Трэ цім раз ком — Бо га блас ла ві.

Па том да ры лі пад аркі. Сва там тка лі руч ні кі, 
сва хам — на мет кі (та кое па лат но). Се ялі лён, аб ра-
бат ва лі яго і тка лі ўсё, што бы ла нада. Да ры лі пад-
аркі хрос ным, дзя дзь кам, цёт кам, ба бам, дзя дам.

Ма ла дым да ры лі хто ця ля, хто па ра ся, хто 
гро шы, хто ку ру, хто па лат но. Ма ці з ба ць кам га-
ва ры лі пры етым:

 — Да рую тую ця лі цу, Што ска ча з пе чы на 
па лі цу.

Ешчэ аб аза це ль на не ска ль ка пад ушак, па-
кры ва ла, па лат но са ма тка нае — штоб раз жы лі-
ся. Для ета га і да ры лі та кое, штоб ма ла дым бы ло 
з ча го па чы наць жыць. Таг да на сва дзь бе га ва-
ры лі ма ла дым:

Сем лет не араць, не па хаць, а га то вае спа жы-
ваць.

Як за кан чва ецца сва дзь ба, свяк ру ха сні ма ла 
вя нок з ма ла дой і за вяз ва ла хус тку. Ужэ шчы та-
ла ся яна не ма ла дой, а ба бай. Таг да ба ба га ва ры-
ла, на пя ва ла: «Ох, я ма ла да, бед на га ло вач ка 
мая». А ёй га ва ры лі: «Вы йсці за муж, трэ ба знаць 
— по зна лег ці, а ра на ўстаць».

Каг да ма ла дыя ад’язджа лі да до му к ма ла до му, 
то спя ва лі:

Бу вай це зда ро вы,Жы ві це ба га та,А мы ўжэ 
па едземДа до му, да ха ты.У зя лё най дуб ро веМы 
на ча ваць бу дземІ ва шае лас кі Мы не за бу дзем.

У ня дзе лю ў гос ці ішлі да ма ла до га, а ў пан-
ядзе лак ага род га ра дзі лі (пе радзя ва лі ся ў ма ла-
дых — жа ні ха і ня вес ту, гу ля лі, ве ся лі лі ся).

Так і за кан чва ла ся сва дзь ба. А па том ма ла да-
жо ны жы лі ўсё ўрэ мя ў ба ць коў жа ні ха (хлоп ца). 
Жы лі з імі ў ад ной ха це, усе ўмес це.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н., 

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)
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 Зра зу бу лi за по iны. Мо за дзь ве ня дзе лi да 
сва дзь бы ра бi лi са за ру чы ны, жа нiх да ня вес та 
аб ме нь ва лi са пад арун ка мi. Ма ла дая, як еха ла да 
хлоп ца, кi да ла па да ро ге су ша ные гру шы, каб не 
су ро чы лi.

Як жа нiх едзе да дзеў кi, дак вя зе цеш чэ пад-
аркi. Як за раз вы куп, дык ра ней на зы ва ла ся 
ўмы кан не. Жа нiх з сва ею бяс едаю ста яў ля ва-
рот i ждаў, па куль род ныя дзеў кi не спя куць ка-
ра вай. Як спя куць, дык ужо мож на бы ло i за хо-
дзiць. За ста лом ма ла дых звяз ва лi по ясам.

Па гу ля юць у хлоп ца, едуць к ма ла дой на агле-
дзi ны. У ма ла дой гу ля юць. А як па гу ля лi, мо це-
раз ня дзе лю, ад ве дзi ны. Ба ць ка дзеў кi едзе к 
сва ту з пад арка мi, а по тым той едзе.

Пус цi, свац ця, у ха ту,
Пус цi, свац ця, у ха ту,
Хац ця руч кi па грэць, 
Хац ця руч кi па грэць, 
Ма ла дую па гля дзець.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Яцук Аляк сан дры Па ўлаў ны, 1920 г. н., 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Вы бар сва тоў, сяб роў жа ні ха звы чай на ад бы-
ва ецца на са ве це, які тры мае жа ніх, яго ба ць кі і та-
ва ры шы. У сва ты звы чай на ідуць ве ча рам у суб-
оту, час цей уся го то ль кі муж чы ны: сват, жа ніх, яго 
ба ць ка, хрыш чо ны ба ць ка, брат або дру гія сва які 
(пяць, сем, дзе вяць — лік звы чай на ня цот ны).

Ка лі ба ць кі не згод ны на шлюб, то дзяў чы на 
вы но сіць гар бу за, а ка лі ба ць кі згод ны — са-
дзяц ца за стол і да маў ля юцца да вя сел ля.

Праз пэў ны час у до ме ня вес ты пра хо дзяць 
за ру чы ны. Тут дзяў чы ну як бы да лу ча юць да ро-
ду жа ні ха, і яна ўжо не мае пра ва ад мо віц ца ад 
за муж жа.

Да вя сел ля сяб роў кі шы юць фа ту, пля туць 
вя нок. У час пра цы пя юць пес ні, так са ма пя юць 
пес ні, ка лі на ра жа юць ня вес ту:

Мы ця бе, Ка цеч ка, за ві ва ем,
Мы ця бе, Ка цеч ка, за ві ва ем,
До лей і шчас цем аб сы па ем.
Будзь зда ро ва, як ва да,
Будзь ба га та, як зям ля,
Будзь пры го жа, як ру жа,
Будзь пры го жа, як ру жа.

* * *
Што мы ха це лі,
То мы зра бі лі:
З цес та па ля ні цу,
З дзеў кі ма ла дзі цу.

* * *
Ча са ла Ні нач ка бе лы лён
Да га ні ла дру жа чак ад ся бе вон: 
— Вон, вон, дру жач кі, ад мя не,
Ня хай ся дзе Ві ць ка ля мя не.
Ня хай ся дзе, па ся дзіць,
За пра ву руч ку падзяр жыць.

Ка лі жа ніх ці ня вес та сі ра та, то на вя сел лі 
спе цы яль ныя пес ні для іх не пя юць.

Вя сел ле па чы на юць з вы печ кі ка ра вая. Без 
ка ра вая яно не маг чы ма. На вя сел ле пя куць два 
ка ра ваі: адзін у ня вес ты, дру гі ў жа ні ха. Ро бяць 
упры гож ван ні для ка ра вая: тры пту шач кі, тры 
ме ся цы, тры квет кі — усе па тры. Вы пя ка юць 
ка ра вай ужо за муж нія жан чы ны і пры гэ тым 
спя ва юць пес ні:

Бла гас ла ві це, лю дзі,
Бліз кія су се дзі,
Гэ та му дзі ця ці
Ка ра вай за мя сіць.
Руч ка мі бя ле нь кі мі,
Пер сцня мі за ла це нь кі мі,
Пес ня мі ве ся ле нь кі мі.
Ты сас туп, Бо жа, з не ба,
Як нам ця пер трэ ба.
Па ма гай рас чы ніць,
Па ма гай за мя сіць
Руч ка мі бя ле нь кі мі,
Пер сцня мі за ла це нь кі мі,
Пес ня мі ве ся ле нь кі мі.
Не стой, Бо жа, за дзвя ра мі,
Да ідзі, Бо жа, у ха ту,
Да сядзь, Бо жа, на ку це,
Да дай до лю ма ла дзе. 
— Я ў ха ту не па йду,
Я за дзвя ра мі па стаю,
Ма ла дзе до лю пе ра шлю.
Збі рай ся, ро дзе,
Да к бе ле нь ка му ка ра ваю.
Ста рыя ба бы для па ра дку,
Ма ла дыя ма ла дзі цы пес ні пець,
Уда лыя ма лай цы ка ра вай печ.

* * *
Ста ну я ля пе чыКа ра ваю гля дзець,
Каб ён не аб пёк ся,
Каб ён не аб жог ся,
Каб нам со рам не быў
Да ў чу жыя лю дзі.

У час па са ду ма ла дой не да зва ля ла ся спя ваць. 
Пе лі яе сяб роў кі і ў асноў ным раз ві та ль ныя пес ні.

Ка лі ма ла ды збі ра ецца ад’язджаць да ня вес-
ты, і ў да ро зе спя ва юць шмат пе сен.

Да бо рам, бо рам, ба ра мі
Еха лі сва ты ра да мі,
А мо лад Янач ка на пя род,
А яго брах неч ка па ся род. 
— Стой це, па стой це, сва то ве!
Чы не зя зю ль ка ку ку ець?
Чы не са ла вей ка шча бе чыць?
Янач ка ад каз ва ець: 
— То не зя зю ль ка ку ку ець,
Не са ла вей ка шча бе чыць,
Гэ та ма ёй Агат цы пес ні пя юць,
Мне, ма ла до му, ве да ма да юць.
Да сват ня га два ра
Да вя со кая га ра:
Не ўзый сці, не ўз’ехаць,
Са ка лом не ўзля цець.
Што да ці, то да ці,
Тую га ру рас ка па ці
І ўзыс ці, і ўз’ехаць,
Са ка лом уз ля цець,
А Янач ку ўз’ехаць.
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Ма ла до га дзяў ча ты так са ма сус тра ка юць пес-
ня мі:

Бе лыя бя роз кі
Да не раз ві вай це ся,
Кру тыя да рож кі
Да не раз мі най це ся.
Янач ка к цес цю едзець.
Ён — дзі ця раз умнае:
Ён мо ра се ляз нем плы вець,
Ён поле со ка лам ля ціць,
У ва ро цях рас ой падзець,
На два рэ кня зем ста нець,
За ста лом гос цем ся дзець.
Час ту ем ж, час ту ем,
Не бы ва ла га гос ця,
Свай го лю ба га зя ця.

У мо мант ад’езду ма ла дых да вян ца ма ла дая 
аб хо дзіць усю сваю і жа ні хо ву рад ню, аб ды мае 
ўсіх па чар зе і з пла чам про сіць бла гас ла віць, по-
тым са дзяц ца ў ма шы ны. Ма ла дая, сеў шы, кла-
ня ецца на ўсе ба кі.

Пры ехаў шы да цар квы браць шлюб, ма ла дая 
па він на кож на му, хто там ста іць, па кла ніц ца.

Па сля вян чан ня, вы шаў шы з кас цё ла або 
цар квы, друж кі спя ва юць:

Мы бы лі ў кас цё ле,
Ста ялі пры сця не,
Ма лі лі ся Бо гу і Ду ху Свя то му.
Наш ксёндз ма ла дзе нь кі,
Да ву сок за ла це нь кі,
Ба род ка шаў ко ва,
Га лоў ка куд ра ва.
На ём чыр во ныя квец ці,
Звя заў на шыя дзе ці.
Дзет кі не ад на лет кі,
Не ад на го айца мат кі:
Пер вае ра дзо нае,
Дру гое су дзо ны,
Янач ка ра дзо ны,
Агат ка су дзо на.

У час вя се ль на га за стол ля вы кон ва юць роз-
ныя пес ні:

Ка ля цес це ва два ра

Ка ля цес це ва два ра
Да ка мен ная га ра,
Да шы ро кая да лі на,
Цем не нь ка хма ра. 
— Ох, як ж тую го ру
Да ка нём пе ра ско чу,
Да шы ро ку да лі ну
Стрэл каю пе ра кі ну.
Цём не нь кую хма ру
Хус ткаю раз ма хаю.
Я свай го дзе вач ку 
Між дру жак па знаю.
А ў ма ёй дзе вач кі
На пля чах ко сач кі,
Пад ва чы ма слё зач кі.

За па лі, мам ка, свеч ку да по бач за печ ку…

За па лі, мам ка, свеч ку, да по бач за печ ку,
Ці вя лі ка шчар бі на без твай го сем’яні на?

Да ці хо ра ша ў ха це без твай го дзі ця ці?
Вы гра бай, мам ка, 
 жар, да бу дзе та бе доч кі жаль.
А ты, свяк ру ха, 
 трэс кай да да жы дай ся ня вес ткі.

У кан цы вя сел ля вы куп ля лі, а по тым дзя лі лі 
ка ра вай. Ка ра вай вы куп ляе брат або два юрад ны 
брат жа ні ха ці ня вес ты. Ён пад ыхо дзіць да ка ра-
вая і кла дзе гро шы. Брат бя рэ ка ра вай і пад ымае 
над га ла вой, і ідзе да ка мо ры. Гэ ты ка ра вай аста-
вяць на не ка то ры час у ка мо ры на зер не.

Ка лі дзе ляць ка ра вай, хрос ны ба ць ка вы но-
сіць і ста віць дзя ліць. Ка ра вай ні цы пя юць пес ні, 
але не ка ра вай ныя. Гро шы ля жаць ра дам з ка ра-
ва ем да та го ча су, па куль яго не падзе ляць. Пер-
шы мі на дзя ль бу ка ра вая вы хо дзяць ба ць кі, по-
тым хрос ныя, а за тым астат нія род ныя.

Вя сел ле за кан чва ецца «гас ця мі». У гос ці да ба-
ць коў ня вес ты ідуць то ль кі са мыя бліз кія, сва які 
жа ні ха раз ам з ма ла ды мі. У ад каз сва які ня вес ты 
раз ам з яе ба ць ка мі на на ступ ны дзень ідуць да 
ба ць коў жа ні ха. Спе цы яль ных «гас цін ных» пе-
сень ня ма, звы чай на пя юць пес ні аб жа но чай до лі 
ў чу жым краі, у чу жым ро дзе. Жан чы ны лі чаць, 
што «гос ці» па трэб ны для та го, каб ма ла дую ўвес-
ці ў круг жан чын, якія бу дуць яе сяб роў ка мі.

Так за кан чва ецца вя сел ле.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не 

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча, 

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.)

 Ма ла дая на бі ра ла са бе дру жак: стар шая, дру-
гая, трэ цяя і са мая ма ле нь кая на зы ва ла ся «хвос-
цік». І ско ль кі дру жак, сто ль кі кня зь коў. Воз ле 
ма ла дой ся дзяць друж кі, а ра дам кня зь кі. І каж-
но ма ла дое дзяр жыць во на квет кі і се мя чок ла-
ток. Она пад соў вае та рэл ку з се меч ка мі, хло пец 
бя рэ се меч ку, а дзяў чы на ўмы вае квет ку. Са-
дзяц ца за стол і гу ля юць, спя ва юць. Аб яза це ль-
но ўбі ра лі ёлку, хто хвою ў цвя тах, пры бра ная і 
свеч кі га раць на ёлке. І спя ва юць:

Ой, ёлка зя лё на,
Як у ле се ста яла, шу ме ла,
Як у ле се ста яла, шу ме ла,
На сто ле ста ла, за ззя ла,
На сто ле ста ла, за ззя ла,
Ма ла дую Олеч ку за зва ла.

Гэ та спя ва юць друж кі.
Вя нок быў з ве ле на, мар лі. Ста рыя жан чы ны 

вы пя ка лі вя се ль ны ка ра вай. Дзе ляць ка ра вай, 
сна ча ла мо ло дой да юць. Па том ма ла ды за бі рае 
ма ла дую к са бе і там то жэ дзе ляць ка ра вай. Сна-
ча ла да ва лі род ствен ні кам, по тым са се дзям. Ма-
ла дая ў ма ла до га і ўжэ ідуць, ня суць пры дан не к 
ма ла до му ад ма ла дой. Хто за бі раў і нёс па сцель, 
тых на зы ва лі па сце ль ні цы. Яны ўбі ра лі ў ха це. 
Па том сні ма юць вя нок з ма ла дой і пла ток надзя-
ва юць. Гэ та зна чыць, што яна жэн шчы на.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Пе ра рэж ка Лі дзіі Май се еўны, 1931 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

Сва ты

 Гу ля лі. Дру жы лі. Ра нь ше, ва абшчэ, яшчэ ба-
ць ка з ма це рай ку ды па вя дзе, ды там і аста ваў ся. 
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Так і жы лі. А па том ужэ і дру жы лі. Сва ты пры хо-
дзі лі. За ру чы ны гу ля лі. Ба ць ка яго, ба ць ка крос-
ны, дзя дзь ка, дзед. Што бра лі? Га рэл ку і ўсё. А 
тут ужо бы ла свая за кус ка. Дзяў чы на бы ла саг-
лас на і ўсё. Ну што, да га ва ры ва лі ся. Са дзяц ца, 
вы пі ва юць, па гу ля лі. Да га ва ры ва юцца на за ру-
чы нах, ка лі сва дзь бу гу ляць. Усё га та ва лі. Што ў 
ка го бы ло. Блін чы кі пек лі, ха лод нае ва ры лі, ка-
ба на ж бі лі. На ка ра вай са бі ра лі ся жэн шчы ны, 
пек лі ў чац вер. Спя ва лі пес ні. Я іх не знаю.

Вы куп

Ёлку ра бі лі. Ёлка аб ыкна вен ная. З ле су ёлач-
ка. Яе ўпры гож ва лі бу маж ка мі. Раз на цвет ныя 
ра бі лі цве ты. Ну па том ужэ, коль сва дзь ба, і па-
том ужэ тую ёлку вы куп ва лі ма ла дую. Гро шы да-
ва лі, га рэл ку да ва лі. Яны ж ца ні лі ся. Друж кі са-
бе, а шчад руш кі па ла ве бе га лі. А гэ тыя кня жы іх 
бі лі рэ мнем, кня жы — друж кі ма ла до га.

Сва дзь ба ў ма ла дой

Гу ля юць спяр ша ў ма ла дое, а па том ма ла дую 
за бі ра юць. Па сцель за бі ра юць. І там ужэ вя нок 
зні ма юць. Вя нок жа, ця пер фа та, а ра нь шэ вян-
кі бы лі з мар лі здзе ла ны. Ця пер жа ж куп ля юць, 
а ра нь шэ з мар лі дзе ла лі. На крух ма ль ва лі і та кі 
вя но чак. Там ужэ, у ма ла до га, зні ма юць вя нок і 
за вяз ва юць пла ток. Ты ўжэ жэн шчы на, а не 
дзеў ка.

На ка ра вай да ры лі, пры каз кі ўся кія га ва ры лі.
Сва дзь ба за пер шым ста лом па бы ла, за дру гі 

стол са дзі лі ся. Ужэ ка ра вай дзя ліць. Ба ць ка 
хрос ны вы зы ваў па во ча ра дзе. На шае ма ла дое, 
ба ць ка ці ма ці, сяс тра. Вы зы ва лі па во ча ра дзе. 
Каж дый пад хо дзіў, каж дый да рыў. І гро шы да-
ры лі, ну хто што. Хто ку рэй да рыў, хто па ра сён-
ка, хто ка ро ву да рыў.

Сус трэ ча ма ла дых у ма ла до га

Ма ці сус тра ка ла. Мёд да ва ла, каб слад кая 
жызнь бы ла. Вя нок зні ма лі, пла ток за вяз ва лі. У 
ма ла до га ўжо на заў тра пры язджа ла ма ла дое 
бяс еда. Ужа ся дзяць за стол тых. Пе рад гэ тым 
ма ла дая вы хо дзіць, ца лу ецца з ўсі мі. Яна ту та 
ўжэ вро дзе іх сус тра кае. А па том за стол са дзяц-
ца. Гу ля юць. Па том зноў. Па гу ля лі ў клу бе, пры-
хо дзяць, са дзяц ца за стол. Зноў ка ра вай дзе ляць. 
Ма ла дое ў ма ла дое дзе ляць ка ра вай. Ме ня лі ка-
ра вай. Спя ва лі: «Пер вым раз ам, луч шым ча сам 
бла гас ла ві, ацец і маць». Дру гім раз ам так са ма 
спя ва юць. І трэ ці раз. Ста но вяць на стол. І ба ць-
ка раз ра зае і вы зы вае ўсіх па во ча ра дзе.

Ра нь шэ ма ла дая жы ла ў свяк ру хі цэ лую ня-
дзе лю. А па том ужэ пра шла ня дзе ль ка, ужэ са бі-
ра юцца ма ла до га гос ці. Ідуць к ма ла дой гас ціць. 
А дру гую ня дзе лю ўжэ к ма ла до му хо дзяць, 
яшчэ па сля сва дзь бы гос цяць.

За пі са на ў в. Но выя Га лоў чы цы 

ад Ло се вай Ні ны Мі кі ціч ны, 1939 г. н., 

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

 Сва дзь бу па чы на лі гу ляць у мя са едныя дні. У 
по стныя дні не ль га бы ло гу ляць сва дзь бу.

У сва ты хо дзяць ба ць ка з ма це раю і хрос ныя. 
Ма ла ды ўсяг ды да га вар ваў ся з ма ла дою, ка лі 
пры дуць у сва ты. Ка лі шлі ў сва ты, бра лі з са бою 
га рэл ку, пі рог і г. д. Па да ро ге, іду чы ў сва ты, яны 
пе лі пес ні:

За пра гай, сва це, ко ні
Да па едам у да ро гу,
Бо да ро га на ша шы ро кая,
А Та неч ка на ша да лё кая.
Не пе ра хо дзь це, ва ра гі, да ро гу,
Бо да ро га шы ро кая,
А Та неч ка на ша да лё кая.
А ў на ша га сва та — Жэс ця ная ха та,
Печ яго па бе ля ная,Чэсць яго да ка ха ная.

А ка лі ўжо пры хо дзі лі і за хо дзі лі ў ха ту, га ва-
ры лі:

— Мы пры шлі па ку паць у вас ця лі цу, ма ла-
дую кра са ві цу. Вот нам ска за лі, што прад аец ца ў 
вас ця ля, а вы да ўжно яе нам прад аць. По тым 
сва ха за пра ша ла сва тоў за стол. І за ста лом да га-
ва ры ва лісь, на які дзень сва дзь ба.

У дзень сва дзь бы ма ла дая надзе ва ла аб яза це ль-
на бе лае плац це. Вя нок у ма ла дой быў са ма дзе ль-
ны. Дзе ла лі на про ва лач кі, цвя точ кі дзе ла лі з кра сі-
вай бу ма гі, з вас ко вае свеч кі дзе ла лі шы шач кі, га-
лу шач кі і пры вяз ва лі к вя ноч ку цвя точ ка мі. Фа та 
бы ла ў ка го длін ная да пят, у ка го ні жэ по яса, а ў 
ка го ні жэ плеч. Ка лі пры яжджа юць сва ты на двор 
і про сяць ужо сва та, штоб хут чэй пус ціў у ха ту. І 
пе юць та кую пес ню:

Пус ці, сва це, у ха ту
Ха ця руч кі па грэ ці,
Ха ця руч кі па грэ ці,
Ма ла дую па гля дзе ці.

Вян чац ца едзі лі ў цэр каў да сва дзь бы. Ка лі 
ад праў ля лі вян чац ца, аб сы па лі жы там. Гэ та та кі 
аб рад. Пры язджа лі ўжо з вян чан ня, устра ча лі 
ма ла дых з хле бам і со ллю, з ка ра ва ем. Аб сы па лі 
жы там, гра шы ма, кан фе та мі.

Ка ра вай вы пя ка лі ма ла дыя жан чы ны, ка то-
рыя не бы лі раз вод ка мі, удо ва мі і бы лі пер шы 
раз за му жам. Ка ра вай пяк лі вя лі кі, у цес та ла-
жы лі два яйца і са жа лі яго ў печ. Ка ра вай на чы-
на юць дзя ліць па сля вя сел ля, ка лі са дзі лі ся за 
дру гі стол. Ка ра вай ня се дзя ліць хрос ны ба ць ка 
ма ла дой. Вы зы ва юць трох ча ла век і бла гас лаў-
ля юць ка ра вай:

— Бла гас ла ві, ацец і ма ці, ка го Бог саз даў ха-
це ка ра вай уно сі ці. Пер шым раз ам, леп шым ча-
сом. Дру гім раз ом, леп шым ча сом. Трэй цім раз-
ом, леп шым ча сом.

Ста вяць ка ра вай і пры каз ва юць:
— Бла гас ла ві, ацец і ма ці, ка го Бог саз даў у 

ха це ка ра вай дзя лі ці (3 раза).
Ка ра вай па чы на юць дзя ліць друж кі. Усім 

друж кам, ка то рыя бу дуць дзя ліць ка ра вай, па-
вяз ва юць па ла цен ца це раз пля чо і на чы на юць 
вы зы ваць: пер вых — ра дзі це лей ма ла дой. Ба ць-
ка і ма ці до раць ка ро ву. Еслі па ляць свеч кі, дык 
свеч ку да лжна ма ці з ба ць кам па ту шыць ка ро-
ваю ці ця лі цаю і пры каз ва юць:

— Да ру ця лі цу тую, што ска ча с пе чы на па лі цу.
У пры да нае да юць сун дук з пры да ным. Ма ла-

до му ў пры да нае да юць пры ўса дзеб ны ўчас так, 
па ру ла ша дзей, се на кос, зем лю, якая ізме ра лась 
у дзе ся ці нах.

Па сля та го, як падзя лі лі ка ра вай і раз да лі, та-
ды ад ма ла дое ру кі і ма ла до га дзве жан чы ны ішлі 
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на пры стол і сні ма лі вя нок, і адзя ва лі пла ток. Вя-
нок ла жы лі за іко ну, там, дзе ся дзе лі ма ла дыя. 
Іко на ві се ла пе рад ма ла ды мі. Ма ла дых усег да са-
жа лі на ка жух: ско ль кі бу дзе вор су ў ка жу ху, то 
сто ль кі бу дзе шчас ця і ба гац тва. Пер шы ку сок 
ка ра вая да ва лі ма ла дым. А аб яза це ль на штоб ма-
ла дыя ўку сі лі з эта га кус ка са мі. А ба ць ка з ма це-
раю пры ка зы ва юць:

— На чу жы ка ра вай рот не раз яўляй, а свой 
май, штоб вы жы лі, ба га це лі і свой хлеб ма лі. Па-
сля сва дзь бы ма ла дую за бі раў ма ла ды к са бе да-
до му. Са жаў на сун дук і вёз на ка ні к са бе да до-
му. І ма ла дая не да ўжна бы ла іці да до му тры дні 
к сва ёй ма це ры. Та кі быў за кон.

За пі са на ў в. Ка цу ры 

ад Плі кус Ма рыі Сця па наў ны, 1930 г. н., 

сту дэн ткай Яно віч М.

 У сва ты звы чай на пры хо дзі лі ў суб оту. Пры-
хо дзіў ба ць ка, ма ці, хрос ны ба ць ка і хрос ная ма-
ці, а так са ма маг лі яшчэ пры йсці род ныя. Сва ты 
пры но сі лі з са бой хлеб, соль і вод ку. Ка лі ня вес та 
не бы ла згод ная, то на сус трач сва там вы но сі лі 
гар буз. Ка лі дзяў чы на бы ла згод на, то ма ці пе ра-
вяз ва ла сва тоў руч ні ка мі. Сва ты ад ра зу не га ва-
ры лі, з якой мэ тай пры йшлі. Спа чат ку пы та лі, як 
па жы ва юць гас па да ры, што яны згу бі лі ся і пры й-
шлі спы таць, ці ёсць у іх ма ла дзі ца, бо ў іх ёсць 
доб ры хла пец. Ка за лі, што ім пад ка за лі, што дзяў-
чы на доб рая і мо жа саз даць но вую сям’ю. Ка лі 
ма ла дая бы ла саг лас на, то гас па да ры за пра ша лі 
гас цей за стол, вы во дзі лі па ка заць ім дзяў чы ну. 
Дзяў чы на кла ня ла ся гас цям і да ва ла сваю зго ду.

За ру чы ны асоб на не пра во дзі лі. Сва тан не і за-
ру чы ны пра во дзі лі ў адзін дзень. У гэ ты дзень, па-
сля зго ды ня вес ты, са дзі лі ся за стол і аб мяр коў ва-
лі та ды дзень вя сел ля, дзе бу дуць свят ка ваць і дзе 
бу дуць жыць ма ла дыя, аб мяр коў ва лі ўсе пы тан ні, 
якія хва ля ва лі. Яшчэ, як то ль кі пры хо дзі лі сва ты, 
то яны пра вя ра лі па ра дак у до ме, за зі ра лі на пры-
пе чак, за ла зі лі на шкаф і пра вя ра лі, ці ёсць пыль. 
Усё гэ та ра бі ла ся з шут кай. Аб авяз ко вы мі стра ва-
мі бы лі, ка неш не, ка ра вай. А яшчэ на трэ ці дзень 
сва дзь бы вы но сі лі на стол не па ча ты ле пень. Ста-
вяць на га ла ву друж ке. Яна яго ста віць на стол, а 
ба ць кі ня вес ты раз ра за лі і дзя лі лі на ўсіх гас цей.

Ле пень — гэ та вя лі кі пі рог, упры го жа ны ві-
туш ка мі, роз ачка мі, са слад кай на чын кай, якім 
угаш ча лі гас цей у пан ядзе лак. Унутр пі ра га кла-
лі на чын ку з рас цёр тых з са ха рам сва ра ных 
яблак, ягад і роз ных фрук таў, якую змеш ва лі з 
ва ра ным ры сам.

На пя рэ дад ні вя сел ля пра во дзі лі дзя віч нік, 
або дзя во чы ве чар. Ве чар пра во дзі лі ў пят ні цу. 
На ве чар пры хо дзі лі ўсе сяб роў кі ня вес ты, усе 
не за муж нія дзяў чы ны. Дзяў ча ты дзя лі лі ся па ра-
да мі, спя ва лі, тан ца ва лі.

Пек ці ка ра вай за пра ша лі жан чын, якія шчас-
лі ва жы лі ў ся мей ным жыц ці. Ка ра вай пек лі ў 
пят ні цу ве ча рам у ха це ма ла дой. Двух ка ра вай-
ніц, якія бу дуць пек ці ка ра вай, звяз ва лі ўмес це 
крас ным по ясам або лен тай, штоб ма ла дыя жы лі 
друж на, не раз лу ча лі ся. Ка ра вай учы ня лі, раз-
меш ва лі і пе лі пес ні. А ў печ да ўжон быў па са-
дзіць ка ра вай ку ча ра вы хлоп чык. Ка ра вай укра-
ша юць за ві туш ка мі, роз ачка мі, ві наг ра дам. На 

дно блю да пад ка ра вай ла жы лі дзве драў ля ныя 
лыж кі, сып люць зер не, лыж кі пе ра вяз ва юць 
крас най лен тай, кла лі ма ле нь кае зер ка ль ца і грэ-
бень. Усё кла дуць ў пла то чак і за вяз ва юць у ву-
зел, які по тым уру ча юць ма ла дой, і яна па він на 
бе раг чы гэ та ўсё жыц цё. За тым роз ачкі ад ка ра-
вая раз да ва лі ма ла дым не жа на тым хлоп цам і 
дзяў ча там. Ка ра вай дзя лі лі ве ча рам на пер шы 
дзень. Дзя лі лі хрос ныя ба ць кі ня вес ты і жа ні ха. 
Спа чат ку дзя лі лі ка ра вай ня вес ты. Дзя лі лі на 
сто ль кі ка вал каў, ко ль кі бы ло гас цей. Да ка ра-
вая вы зы ва лі па чар зе ў за леж нас ці ад та го, на-
ко ль кі блі жэй шая рад ня. На та лер ку пус тую ста-
ві лі дзве чар кі і на ра за лі ку сок ка ра вая, бра лі 
ка ра вай сал фет кай і кла лі на та лер ку. Пад ыхо-
дзі лі вы зва ныя гос ці і га ва ры лі па жа дан не, він-
ша ван не, да ры лі пад аркі, а по тым вы пі ва лі чар кі 
і за бі ра лі свой ка ва лак ка ра вая з та лер кі.

Па сля дзя лі лі ка ра вай жа ні ха. Па чар зе пад-
ыхо дзі лі ба ць кі, бра ты, род ныя і сяб ры. Ся рэ дзі ну 
ка ра вая ад да ва лі ма ла дым, а дно ка ра вая ад да юць 
му зы кан там. Перш чым па ехаць к ня вес це, жа ні ха 
аб во дзі лі трой чы ва кол ста ла, ба ць кі бла гас лаў ля лі 
ма ла до га. Ня вес ту ў суб оту ра ні цай пры бі ра лі 
дзяў ча ты, ра бі лі ёй пры чос ку. Ня вес та ся дзе ла па-
ся род ха ты на ка жу ху. Ма ці і ба ць ка да ва лі ёй бла-
гас ла вен ня, пра во дзі лі трой чы ва кол дзя жы.

Ма ла дую не вы во дзі лі ад ра зу да ма ла до га. 
Спа чат ку друж ка і дзяў ча ты трэ ба ва лі вы куп за 
ня вес ту. Яны пры дум ля лі роз ныя гу ль ні, тар га-
ва лі ся з дру жы най ма ла до га. Ка лі дру жы на ма-
ла до га вы ка нае ўсе за пат ра ба ван ні друж кі і про-
йдзе ўсе пе ра шко ды, то та ды то ль кі па каз ва лі 
ня вес ту. Пры вы ку пе га ва ры лі:

— У на шай ня вес ты ад на броў 100 ты сяч, у 
на шай ня вес ты ка са 100 ты сяч і г. д.

Ня вес ту вы во дзіць да жа ні ха сва ха ці брат і 
не го лай ру кой, а за руч нік.

Пе рад вян чан нем ма ла дыя не па він ны есці. 
Ма ці з ба ць кам аб хо дзяць тры разы ва кол ма-
шын. Ма ці ня се іко ну і аб сы пае ма шы ны зер-
нем. Ка лі еха лі да вян ца, не ль га бы ло ехаць праз 
мо гіл кі. Ка лі пры хо дзі лі да вян ца, то рас ці ла лі 
руч нік і ста на ві лі ся ма ла дыя на руч нік. По тым 
ба цюш ка да ваў вян цы. Друж ка з дру гам ста ялі 
зза дзі за ма ла ды мі і тры ма лі гэ тыя вян цы над га-
ло ва мі ма ла дых. Друж ка дзяр жа ла ма ла до му, а 
друж ка — ма ла дой. Ба цюш ка ра біў аб рад. Ка лі 
ішлі, то руч нік пра цяг ва лі, каб ішлі па руч ні ку, а 
не па го ла му па лу. Ма ла дыя аб хо дзі лі ва кол ікон. 
Не ль га бы ло, каб за тух ла свеч ка ў ру ках ма ла-
дых, бо як за тух не, то той па мрэ хут ка.

Па сля вян ца ма ла дыя еха лі да ма ла дой. Іх сус-
тра ка лі ба ць кі ма ла дой з хле бам і со ллю і ў вы-
вер ну тых ка жу хах або шу бах ме хам уверх. Ня-
вес та спраш ва ла, ча го яны мах на тыя. А ба ць кі 
ад каз ва лі: «Каб бы лі ба га тыя». Ма ці па він на 
быць у плац ці, а не ў кас цю ме, каб ма ла дыя ні ко-
лі не раз лу ча лі ся. Ма ці тры мае ў ру ках на руч ні-
ку хлеб з со ллю. Ма ла дыя ад кус ва юць хлеб, хто 
бо ль шы ку сок ад ку сіць, той і бу дзе га лоў ны ў 
сям’і. Ма ці яшчэ кор міць ма ла дых мё дам, каб 
жы ло ся са лод ка, аб сы пае зер нем, арэ ха мі, ка-
пей ка мі і ле пяс тка мі роз, зме ша ны мі раз ам. На 
ву лі цы за сла на да рож ка да са ма га кры ль ца. Ма-
ла дыя вы пі ва юць па чар цы і па він ны, пе ра кід ва-
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ючы на зад, раз біць чар ку. Ка лі чар ка раз аб’ецца, 
то доб ра, бу дуць жыць ба га та і шчас лі ва.

Ба ць ка ўру чае ма ла дым дзве драў ля ныя лыж кі, 
свя за ныя крас най лен тай, а ма ці пе ра вяз вае ма ла-
дым ру кі плат ком і ўво дзіць у ха ту. Ка лі ма ла дыя 
пе ра сту пі лі па рог, то ма ці за му кае за мок, які ля-
жаў пад па ро гам, а ключ кі дае на дно ка лод ца, каб 
ні ко лі не раз лу ча лі ся. Ма ці пе рад ае пла ток све ціл-
ке і тая аб во дзіць ма ла дых трой чы ва кол ста ла і ад-
дае ма це ры. Ма ці вя дзе ма ла дых на па сад. За стол 
са дзяц ца на ка жух або шу бу, ме хам уверх.

Пе рад тым, як ехаць па сля гу лян ня да до му к 
ма ла до му, ня вес це зды ма юць фа ту. Фа ту зды ма-
юць жан чы ны, шчас лі выя ў ся мей ным жыц ці. 
За мест фа ты надзя юць хус тку, а фа ту надзя юць 
друж ке. Ка лі ня вес та ўхо дзіць, то кі дае бу кет ту-
ды, дзе ста яць ма ла дыя не за муж нія дзяў ча ты. 
Хто схо піць бу кет, той хут ка вы йдзе за муж. 
Хрос ная або цёт ка за бі рае пад аркі і пры да нае і 
ня се ў ма шы ну. У ха це ма ла до га сце ле па сцель 
ма ла дым. Ба ць ка зды мае іко ну і ад дае ма ла дой. 
Ма ла дыя кла ня юцца ба ць кам і едуць да ма ла до га.

У ма ла до га до ма сус тра кае ма ці з ба ць кам ма-
ла до га. Ма ла дыя кла ня юцца ім. Усе за хо дзяць у 
ха ту, а ма ла дыя ідуць спаць. Са бі ра лі ся ўсе, хто 
быў на вя сел лі, га ра дзіць за бор у пан ядзе лак. 
Хто-не будзь пе радзя ваў ся ў ма ла дых. Дру жы ны 
ма ла до га па він ны бы лі га ра дзіць за бор. Бы ло ад-
ня та пра сла за бо ра і трэ ба бы ло па ка заць, як 
яны га ро дзяць за бор.

За пі са на ў в. Пціч 

ад Го він Та ма ры Іва наў ны, 1946 г. н., 

сту дэн ткай Ды ба Г.

 Вя сел ле пра хо дзі ла ў двух ха тах: у ма ла дой, і 
ў ма ла до га. Пе рад вя сел лем пяк лі два ка ра ваі. 
Пяк ці ка ра вай мож на бы ло то ль кі тым жан чы-
нам, якія бы лі за муж нія, а ў ка го па мёр му жык ці 
раз ышлі ся — тым не ль га. Акра мя жан чын, якія 
пя куць ка ра вай, у ха це не да лжно быць ні ко га. У 
цэр каў ездзі лі на ко нях. За пра га лі ў воз па два 
ка ні. Па сля та го, як ма ла дыя па вян ча юцца, яны 
раз ыхо дзяц ца, каб піць, гу ляць.

Ноч чу ма ла ды са сва ёй бяс едаю шоў да ма ла-
дой і там ужо гу ля лі ўсе раз ам. Ма ла дых за ста-
лом са джа лі на ка жух, каб ба га тыя бы лі. Утрам 
вы бі ра лі трох па сце ль ніц. Ма ці ма ла дой збі ра ла 
пры да нае, і па сце ль ні цы пра во дзі лі ма ла дую да-
до му к свяк ру се. Там па сце ль ні цы пры бі ра лі ха-
ту: ве ша лі но выя за на вес кі на вок ны, за сці ла лі 
но вую па сцель для ма ла дых. По тым са мі вяр та-
лі ся да до му. Ра ні цай у ня дзе лю ўсе гос ці ма ла-
дой ішлі да ма ла до га і пра цяг ва лі гу ляць там.

У пан ядзе лак «га ра дзі лі плот». Ма ла дой не ль-
га бы ло ха дзіць да ма ці цэ лую ня дзе лю, бо ка лі 
яна по йдзе, то лі чы, што яна ўцяк ла. По тым це-
раз ня дзе лю ма ла дыя і ўсе гос ці збі ра лі ся до ма ў 
ма ла дой. Ка лі на вя сел лі дзе ляць ка ра вай, то пы-
та юць бла гас ла вен ня ў ба ць коў. Пер шых вы зы-
ва юць гас цей ма ла дой, а по тым ма ла до га.

За пі са на ў в. Бры нёў 

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на), 

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў), 

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 На вя сел лі на лі ва юць та бе чар ку, ты возь меш 
тую чар ку, і еслі ты саг лас ная за муж за ета га ка-
ва ле ра, то на лі ва юць зноў. І ты да еш па ла цен цы. 
Ско ль кі сва тоў, сто ль кі па ла цен цаў да еш: 5, 10, 
15, 20 — сто ль кі та бе іх трэ ба на го то віць да й 
даць. Вось та бе гро шы ло жаць на той ста кан чык, 
што на лі ва еш 100 грам. Так ён куп ляе ця бе. На лі-
ва еш ста кан чык — ло жуць гро шы, і ка лі ты гро-
шы тыя за бі ра еш, то ўсё, зна чыць, ужо етае, па-
шла за яго. Мож но бы ло ад ка зац ца, ска заць: «Не 
по йду і ўсё». Але не вы но сі лі ні чо га: ні гар буз, 
ні чо га.

То ўжэ як сва дзь ба, то да юць та бе ка пус ці ну 
яку, штоб ты та ма ка шу ка ла не што. А аны ка-
жуць: «Шу кай так дзя цей, ды не ў ка пус ці». Ка-
ча на да юць. Сва тан не ўжэ ідзе — збі ра еш хрос-
но ба ць ку, хрос ну ма цер, на пры мер, ба ць ко ву 
род ню, ма цер ну род ню. Ужэ га ту юць, і са дзяц-
ца, і за по іны ро бяць, у той са мы дзень. Аны ўсё 
ся дзяць, а ма ла дая по шла лю дзей сво іх збі-
раць, свою род ню, каб усе ве да лі, што ты ўжо 
ідзеш за муж. А еслі ты ад ка зу еш, дак за ня сі ім 
пі ро га, хай на зад за бя рэ і збя рэ по ло цен цэ да й 
ад дасць та бі.

Зна чыць, ты сваё ўжэ на зад за бі ра еш. А як ты 
не ад да еш пі ро га, то той жа пі рог ля жыць, по ку-
да ты под ума еш, а ка лі ты не за хо чаш, ля жыць 
цэ лу ня дзе лю, мо й дзве той пі рог. А та ды ўжо 
сва дзь ба, то сва дзь бу ўжо етую аны ро бяць чэ-
раз ня дзе лю, чэ раз дзве. Так оны ўжэ эту сва дзь-
бу го ту юць. То хрос на ма ці ўжо ко ро вай пя чэ, і 
са ма яго ўні мае, і спя вае:

Ко ро вай, мой раю,
Дай ніх то ж не ўга дае,
Што ето ў ко ро ваю:
З ся мі рэ чок во дзі цы,
З ся мі пол ек пша ні цы.

І ня суць еты ко ро вай. По тым так збі ра лі ся 
дзяў кі і хлоп цы і пе ра пі ва лі, хлоп цы гро шы кла-
дуць, а дзяў кі се меч кі кла дуць, гар бу зі кі. Ран шэ 
так бу ло: са дзяц ца хлоп цы па 15 кня зь коў, ці 5, ці 
6 дзя вок. Дак от ты го ту еш у плот ку се меч кі, а вон 
гро шы пла ціць. Он кла дзе гро шы на та рэл ку, а ты 
на та рэл ку пе рад аеш че раз стол зер нят ка ці з 
плат ком раз ом куп ля еш. Гэ то зна чыць, што ты да-
еш зго ду. І вот оны ўжэ пе роп’ют, ужэ ві дуць мо-
ло дую і мо ло до го ў дру гую ха ту. Оны не ўчас тву-
ют раз ом у сва дзь бе. Там на зы ва ют «дзя во чая 
вя чэ ра». Вот у тую ха ту за во дят, там ігра ют, там 
упі ва ют, усе дзяў кі ня сут за кус ку, а хлоп цы ня сут 
вод ку, а та ды за бі ра ют ету мо ло дую сю ды, ко ро-
вай подзе лят до до му, у ха ту свою. Усё гэ то ў дзень 
сва дзь бы, уноч усё ро бяць. То ды мо ло ды пры дзе 
за то бой, по куль хлоп цы пе рап’ют дзя вок, і по-
йшлі ў дру гую ха ту. Му зы ка ў іх зу сім дру гая, і 
гар мош ка е, і му зы кан ты. Му жы кі са мі собе спя-
ва лі, а дзеў кі са мі собе.

Еслі сі ро та, то хо дзі ла ето по полю ды збі ра ла 
са бе вя ноч ка з ко ко лю.

По кру той го ры пры будзь, 
пры будзь ты, мой тат ка, ілі мам ка,
Ся гон ня ко мне да дай ты мне, б
ед ной сі ро це, па ра дку.
Ох, не мо гу, дзі цят ко, не мо гу,
Бо на сы па лі мне сы рой зям лі на ду шу.
Ня хай да юць па ра дцу чу жыя лю дзі,
І бліз кія су се дзі, уся твоя род ня.
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Дзеў кі спя ва лі ету сі роц кую пес ню.
Са джа юць на ко жух, як пры йдуць з дзя во чае 

вя чэ ры, то са джа юць. Ся дзіш, по ка ця бе не за-
бя рут. Кла дуць ко жух дый са джа юць мо ло дых. 
Мне да лі яйцо і ска за лі, каб, ка лі ішла че раз па-
рог, пра сту пі ла яго, каб дзя цей лёг ка ро джа ла, а 
я пра яго і за бы ла.

А ўжо етыя за бі ра ют та бе і пры вя зут, то че-
раз огонь штоб пе ра ско чы ла. У дру гую ха ту вез-
лі і руш ні кі, ве ша лі на сця ну, я і па сцель за сці ла-
ла. А по слі сва дзь бы ідзеш ужо к ма це ры че раз 
ня дзе лю ў гос ці — ето на зы ва ют гос ці. З ево род-
нею ідзеш к сво ей ма це ры, там она ўжэ го ту-
ецца. А ўта рую ня дзе лю ўжэ ідуць сю ды ўсе, то-
жа, як сва дзь бу, ро бяць 4 сва дзь бы.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н., 

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

На за ру чы ны

 Ой, на му ры ды на ка ме ні,
Ой, на му ры ды на ка ме ні,
Ку па лі ся дзе вы.
Ку па лі ся, го во ры лі,
Ку па лі ся, го во ры лі: 
— Про сім, брац цы, да за ру чын.
Там Олеч ка за ру ча ецца,
Там Олеч ка за ру ча ецца,
От мам кі ўбі ра ецца.
От ма моч кі ўбі ра ецца
І к свек ру сі пры лу ча ецца.
Ой, Олеч ка, та ва рыш ка на ша,
Ой, Олеч ка, та ва рыш ка на ша,
Да й ве нец рос ко шан ваш.
По ве чор ках не хо дзіць меж,
По ве чор ках не хо дзіць меж,
Ве ча ры нак не ро біць.
По ве чор ках штоб ты не хо дзі ла,
То го лоў ка бу дзе цэ ла.

Як мо ло дую са дзі лі на по куць

Ой, сту пі ла Анеч ка,
Ой, мах ну ла хус ты ною, ой, на пе рад,
Ой, рас ту пі ся род-ро дзі на,
Бо я іду, бла гос ло ві, оцец, ма ці.

Ка ра вай ная

Бла гос ло ві, оцец, ма ці,
Ка ра вай рас чы ня ці.
Бла гос ло ві, оцец, ма ці,
Ка ра вай рас чы ня ці.
Бла гос ло ві, оцец, ма ці,
Ка ра вай рас чы ня ці.
Бог бла гас ла ві!

Як са джа юць, як вы ма юць, як вы но сяць, ка-
жуць па тры разы гэ тыя сло вы.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Мар цын ке віч Анас та сіі Мі ка ла еўны, 1929 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

Пры еха лі сва ты на двор…

 Пры еха лі сва ты на двор, 
Пу сь ці лі стра лу ў акен ца. 
— Стра ла мая, стра ла, 
Па што ты пры шла?
Ці па мед, ці па га рэл ку, 
Ці па крас ну дзеў ку? 
— Не па мед, не па га рэл ку, 
А па крас ну дзеў ку.
У чу жу ста ра ну ад да ва ці,
Бу дзе чу жой ма му ль цы га дзі ці, 
Ад за ры да за ры ра бі ці. 
Хму рыц ца на два рэ, хму рыц ца, 
Га ну ль кі ма ту ль ка жу рыц ца:
Га да ва ла да чуш ку на до лю, 
А ця пе ра ка ад дае ў ня во лю.

Ой, за бор, за бор…

Ой, за бор, за бор,
Ой, за бор, за бор, 
Со ней ка ка ціц ца, 
Мне к ма ту лі 
У го сь ці хо чац ца.
К му жу звяр ну ся, 
Ча сам зда рыц ца, 
Па пра шу ў яго, 
А ён сва рыц ца.
За бор со ней ка 
За ка ці ла ся.
А я ў ма ту ль кі 
На гас ці ла ся.
У кан цы сто лі ка
Гор кіх слё зак я
На ўлі ва ла ся.
I за сто лі кам
На се дзе ла ся,
З па лы ном рэ дзь кі.

За пі са на ў в. Мы шан ка 

ад Да шке віч Во ль гі Ана то ль еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

 Сва дзеб га доў 10 не бы ло. У 50-м га ду не бы-
ло пі ра гоў, ніх то не ўмеў ні кат лет, ні га луб цоў 
дзе лаць, а ха лод нае, кі сель, блі ны, ябла кі, яга ды 
бы лі.

Днём у сва ты не ха дзі лі, а ноч чу. Ішлі оцец 
жа ні ха, крос ны, брат, які быў жа нат, і яшчэ двух 
ка го-не будзь зва лі бліз кіх. Ка лі пры хо дзі лі, га ва-
ры лі:

— Цёл ка йе?
— Мо хо чаш ку піць яе?
Жа ніх на лі вае ў ру мач ку вод ку і дае дзеў цы. 

Ка лі тая ўзя ла ру мач ку, то, зна чыц ца, згод на. 
Па том са дзі лі ся за стол, пі лі, елі, гу ля лі. За ста-
лом пе лі:

Ой, сва та, сва точ ку,
Пус ці нас у ха точ ку,
Хо ця руч кі по грэ ці,
Мо ла дое по гля дзе ці.

У еты ж дзень ра ша лі, ка лі бу дзе сва дзь ба. Вот, 
на пры мер, ка лі сва ты ў янва рэ бы лі, то сва дзь бу 
дзе ла лі по сле Па схі. У пост сва дзь бу ні дзе ла лі.

Пе рад сва дзь бай пад руж кі пры хо дзі лі. Ка су 
ніх то ня вес це ні за пля таў, са ма са бе пля ла. Хфа-
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та бы ла з мар лі, вя нок пля лі з кве так. К сва дзь бе 
га то ві лі ся — хто што маг лі. Ва ры лі ха лод нае і кі-
сель, бы лі і ябла кі.

Сва дзь ба па чы на ла ся ве ча рам у суб оту. Пры-
хо дзят гос ці і па чы на ецца гу лян ка. Ка лі пры-
язджаў жа ніх, сва дзь ба ўжо шла по ўным хо дам. 
Па том едуць у дзя рэў ню к жа ні ху. А пе рад етым 
у ха це дзеў кі, хлоп цы, ка лі з жа ні хом пры язжа лі, 
у дзе вак на та рэ лач ках се меч кі ля жа лі, а хлоп цы 
за іх гро шы да ва лі. Жа ні ха з ня вес тай зва лі ў ха-
ту і са дзі лі на пе ра вёр ну ты ка жух, пес ні пе лі.

Бы ло два ка ра вая. За меш ва ла крос ная ма ці. 
Ва ду ўлі ва юць адзін раз, му ку адзін раз, каб ма-
ла дыя не раз ышлі ся, і ча ка юць, ка лі цес та пад-
ыйдзе. Пры гэ тым пе лі пес ні:

Ой, раю, раю, мой ка ра ваю.

Ка лі ня вес та пры язжа ла да жа ні ха, то яе аб-
ман ва лі: са дзі лі за стол, ла жы лі на та рэл ку мёд, і 
ёй трэ ба бы ло яго ўзяць не ру ка мі, а ртом. Фа ту 
ма ла дой сні ма ла ма ці жа ні ха і адзя ва ла пла ток. 
Ня вес це не ль га бы ло ехаць да ба ць коў ня дзе лю, 
а на дру гую аб яза це ль на едуць удвух.

На трэ ці дзень гос ці ста ра лі ся ўха піць ку ру, 
гу су і з ня вес тай увяз ці.

За пі са на ў в. Вы шы лаў 

ад Ястрэм скай Анас та сіі Ва сі ль еўны, 1921 г. н., 

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г., 

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д.(2007 г.)

 У сва ты ішлі ве ча рам, ка лі ўжо ўсё па до му 
здзе ла юць, жы вё лу за го няць, на кор мяць. Пры-
хо дзі лі жа ніх, хрос ны, хрос ная, дзя дзь кі і ба ць кі. 
Пес ні пе лі. Ка лі сва ты за хо дзі лі ў ха ту, то да ва лі 
дзеў кі чар ку, на яе кла лі гро шы, ка лі бы лі згод-
ны, то гро шы за бі ра лі. Це раз ня дзе лі дзве бы-
ла сва дзь ба. Гу ля лі і там, і там. Ка лі жа ніх ужо 
па час та ваў сваю бяс еду, то ехаў па ма ла дую. 
Бы ла дру жэ ча вя чэ ра, на якой бы лі кня зь кі-
хлоп цы, яны пры шы ва лі дзеў кам квет кі, да ва лі 
се меч кі. Друж кі так са ма пры шы ва лі кня зь кам 
квет кі. На дру жэ чу вя чэ ру друж кі да ва лі за кус-
ку, а кня зь кі — вод ку.

У збор ную суб оту друж кі ра бі лі ня вес це вя-
нок з бу ма гі, пля лі ёй ка су.

Ма ла дых са дзі лі на ка жух вы вер ну ты. По тым 
іх за ві ва лі. За ві ва ла жа ні хо ва сяс тра — свя цёл ка 
ці хрос ная ма ці. Свеч ку, якой за ві ва лі, ха ва лі, та-
му што ёй мож на бы ло ля чыць ра ны.

Цес та мя ша лі ў дзя жы дзе ра вя ны мі ла пат ка мі. 
Ва ду для за чын кі ка ра вая бра лі ў ка ло дзе жэ. Рас-
чы ня ла ка ра вай крос ная ма ці. Ка лі цес та пад ыхо-
дзі ла, то яго на ла па це за соў ва лі ў печ і пе лі:

Ка мен ная пе ча нь ка,
Чо ты га рыш, да не вы га рыш
І ка мен не не рас ко ліш.
Ма ла дая Ка цю ша,
Чо ты ве чар се дзіш, не рас пла чыш,
Свае ма ці не раж жа ліш.

У той ва дзе, дзе мя ша лі цес та, мы лі ру кі і вы-
лі ва лі яе на гру шу або яблы ню. Ка лі за бі ра лі ма-
ла дую к жа ні ху, то та ды і дзя лі лі ка ра вай. Пры 
гэ тым для ма ла дой пес ні пе лі:

Са бі рай ся, Ка цю ша,
У нас та бе доб ра бу дзе:
Ве цер ха ту мя це,
А со нца пі ра гі пя чэ.

Дру гі дзень на зы ваў ся «хвост». Ка лі ня вес та 
пры язжа ла да жа ні ха, то іх сус тра ка ла яго ма ці, 
яна сні ма ла хфа ту і адзе ва ла ёй пла ток. Ня дзе лю 
не ль га бы ло ідці да сва ёй ха ты, а я ўцяк ла!

У суб оту ўве ча ры ўжо па том ішлі да до ма ня-
вес ты.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Па шук Надзеі Па ўлаў ны, 1938 г. н., 

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г., 

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д. (2007 г.)

Пес ня ўда вы

 Сту пі ла дзе вач ка на па рог,
Мах ну ла хус таю па пя род. 
— Па ста нь це, ба яры, усе ў рад,
Бу дзе ісці дзе вач ка на па сад,
Ні за нь ка га лоў ку не су чы,
Кос каю ха тач ку ме ту чы,
Слёз ка мі лі ча нь ка мы ючы,
Га лас ком та тач ку бу дзя чы.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Шы ці ка вай Та ма ры Мі хай лаў ны, 1939 г. н., 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Ля цеў со кал

Ля цеў со кал кру гам, кру гам,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Мах нуў кры лом над ка мор кай,
Ой, ві но, ві но зе ля но! 
— Што ж ты, ка мор ка, чыс та, не вя дзё на?
Ой, ві но, ві но зе ля но! 
— Што ж ты, дзяў чы на, смут на, не вя сё ла?
Ой, ві но, ві но зе ля но! 
— А як жа мне вя сё лай быць?
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Пры йдзе ве чар, цём на ноч ка,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Я за ўсё ды адзі ноч ка,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Та не бой ся, мі лы не па кі не,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Спя ём ра дасць мы прад веч ну,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
По йдзеш за муж у гэ ту вяс ну,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Шчас ця мы та бе жа да ем,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
На вя сел лі па гу ля ем,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Ой, ці до ма, пане гас па да ру?
Ой, ці пане гас па да ру?
Ой, ві но, ві но зе ля но!
А хоць до ма не ака жац ца,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У каз ло выя бо ты аб уец ца,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
По йдзе ў поле жы та гля дзець,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
А на га рэ — па хі лі лась,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
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А ў да лі не — у тру бы па ві ло ся,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Гус та, час та, як на не бе зор ка,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Дай та бе Бо жа ў доб рым зда роў і,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
Да моў зва зіць і ў тар пы зла жыць,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
А дай Бо жа ў тар пе — пры клад на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
На та ку — ума лот на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У ага ро дзе — пры сыт на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У млы не — пры мо ль на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У дзя жы — пад ыход на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У пя чы — ру мя на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
На ста ле — сыт на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!
У сям’і — змір на,
Ой, ві но, ві но зе ля но!

За пі са на ў в. На ва сёл кі 

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н., 

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Пры мер на, як ка лісь га ва ры лі, да по ста, пры-
мер на во сен ню. А по тым ужэ ў Ка ля ды. У сва ты 
пры хо дзяць і па сён няш ні дзень. Ха дзі лі ра дзі це лі, 
хрос ныя, жа ніх, бліз кія ро дзі чы. Пры но сяць хлеб, 
ка лі пры муць, то да лі зго ду, ка лі ад да лі на зад, то не 
да лі зго ду. Ка лі ба чы лі, што ідуць сва ты, то маг лі 
вы кі нуць гар бу за з ха ты, зна чыць — не да лі зго ды.

Вя нок быў з са ма бра ных цвя тоў, мно га роз-
на ка ля ро вых лент. А дзяў ча ты пе лі:

Ой, ля це лі гу сач кі це раз сад, 
Па зва лі Во леч ку на па сад, 
Ха дзем, ха дзем, Во леч ка, з на мі,
Саў ём та бе вя но чак ру мя ны. 
Ру мя ны ды пу хо вы, 
На тваю га лоў ку га то вы.

Вы пя ка лі ка ра вай за муж нія жан чы ны, хрос-
ная ма ці. Укра ша лі яго цвя точ ка мі з цес та, га лу-
шач ка мі.

Ка ра вай, мой раю, 
З пе чы ця бе вы бі раю, 
А ка ра вай ні ца, сцер ва, 
На што маю ка су сцер ла?

Ба га та пе сень пры свя ча ла ся ма ла дой, ма ла-
до му, ма ці:

Вы гра бай, ма ці, жар,
Ці не бу дзе та бе да чкі жаль?
Вы гра бай, ма ці, по пел,
Бо мы тваю да чку схо пім.
Па са дзім на ба ра ну
Ды па вя зом у чу жую ста ра ну.

А ка лі пры вя зуць да свяк ро ві, то пе лі:

Ад чы няй, ма ці, ва ро та,
Вя зуць чор та з ба ло та,

Ад чы няй, ма ці, дру гія,
Едуць ма ла дыя.

Ма ла дая пяе свяк ро ві:

Свяк роў ка, род на ма тух на,
Не бу дзі мя не ра не нь ка,
А раз бу дзі мя не по зне нь ка,
Ка лі ўзой дзе ясна со ней ка.

Жа лоб ныя пес ні спя ва лі ся ў кан цы вя сел ля:
Да вай, мат ка, пра шча ці ся і дзя лі ці ся: Та бе, 

мат ка, ку бел з ве ра цен ца мі, А мне скры ня з па-
ла цен ца мі. Та бе, мат ка, ха та-ла па та, А мне ка ро-
ва ра га та.

Ка ра вай дзя лі лі на дру гім ста ле. Ра бі лі хрос-
ныя дзя лен не ка ра вая.

Вя сел ле за кан чва ла ся пя рэз ва мі. Сра зу гос ці 
бы лі ў род най ха це, а по тым ідуць ў пя рэз вы, гэ-
та зна чыць, гос ці зно сі лі да хрос на га ўсе час тун-
кі, а по тым ад ма ла дой ішлі ў пя рэз вы.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

Пес ні на сва тан не

 Да ла сва ха пі ра га.
Та па ром сек лі — не ўсяк лі,
Свін ням да лі — не ялі,
А дру жач кам да лі — раз арва лі.
Ой, сва це,
Ой, сва це, сва це,
Ой, го рыл кі,
За га рэў ся хвар тух
У дзеў кі.
Ой, ня хай га рыць,
Ой, да гру дзей,
Бо ў нас га рэл кі,
Як у лю дзей.

* * *
Не ўсе тут ста рыя,
Есць тут і ма ла дыя.
А ста рым пі ва пі ці,
Ма ла дым — па гу ля ці,
Ма ла дым — па гу ля ці,
На два рэ тан ца ва ці.

Не жу ры ся, ба ць ко, па мне,
Вя лі кія скір ды ў гум не.
От як бу дзеш ма ла ці ці,
Бу дзеш па мне ту жы ці.
Ці эта ж маё да дзі ця жа ло?
Жа ло, час тыя жме нь кі кла ло,
Час тыя жме нь кі кла ло,
Ха ро шыя снап кі кла ло.

За пі са на ў в. Іваш ка ві чы 

ад Ка зе ль ка Ні ны Фё да раў ны, 1926 г. н., 

сту дэн тка мі Су ры но віч В., Сур жык Т., 

Шыш ло вай І. (1992 г.)

 Пры язджа юць сва ты:

Пры ля цеў ва ра бе ячка: 
чык, чык, чык,
Сеў на аке нач ка і шча бе ча.
Эта та бе, Ле нач ка, но вая весць.
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Эта твой Ко леч ка на два ры есць.

Пад ыхо дзяць да ха ты:

Пус ці, сва це, у ха ту,
Дай руч кі па грэць,
Ма ла дую па гля дзець:
Ці ха ра ша, ці на ра джа на,
На па са дзе ці па са джа на?

Ідуць у ха ту:

Уля тай це во ра ны
З чу жое сто ра ны.

За пі са на ў в. За ба лоц це 

ад Баў сун Ка ця ры ны Фё да раў ны, 1933 г. н., 

сту дэн тка мі Су ры но віч В., Сур жык Т., 

Шыш ло вай І. (1992 г.)

Ра на, ра на

 Ра на, ра на
Да й ўга да еце, бо ярэ.
Да ра на, ра на,
Да што ў на шым ка ра ваі:
Се мі кры ніц ва дзі ца,
І да ў на шым ка ра ваі,
Се мі ца лі ніц пша ні ца.
Да й у на шом жэ до мі
Ха ро шая дзе ві ца,
Да доб рые е ба ць ко,
Да доб рае е ма ці.
Да жы ві це вы, дзе ці,
Хо ра шэ не ў ла дзе.

Ле цят га лач кі (На па сад)

Ле цят га лач кі
У тры ра доч кі,
Зе зю ль ка й на пе рад,
Зе зю ль ка й на пе рад.
Усе га лач кі
Пес ню за пе лі,
Зе зю ль ка й за ка ва ла,
Зе зю ль ка й за ка ва ла.
Усе дзе вач кі на лаў ках се лі,
Дзе вач ка за ска мей каю,
Дзе вач ка за ска мей каю.
Усе дзе вач кі пес ню за пе лі,
Дзе вач ка за пла ка ла,
Дзе вач ка за пла ка ла,
Бо ка за лі, што жаль
Ру сае ка сы,
Шчэ дзя во чае кра сы.

Мая до няч ка (На за ру чы ны)

Мая до няч ка,
Мая дзі цят ко,
Па вя чэ рай са мной,
Па вя чэ рай са мной,
Бо ты па едзеш
К чу жой ма це ры,
Ве чэ ра ці не бу дзя,
Ве чэ ра ці не бу дзя.
Са мі па ся дуць,
Ве чэ раць бу дуць,

Ця бе па шлюць па ва ду,
Ця бе па шлюць па ва ду.
І го ра вы со ка,
Ва да да лё ка.
Там жа ты за ба ві ся,
Там жа ты за ба ві ся,
Пры йнё шы ва ды,
Пры йнё шы ва ды.
Кож на му пі ці пад аць,
Кож на му пі ці пад аці.
Пад ай ста ро му,
Пад ай ма ло му,
Шчэ й хлоп чы ку ма ла до му,
Хлоп чы ку ма ла до му.
Хлоп чы чок ска жэ,
Хлоп чы чок ска жэ:
«Шчэ й дзе вач ка не ве чэ ра ла,
Шчэ й дзе вач ка не ве чэ ра ла».
Свек ру ха ска жэ,
Свек ру ха ска жэ:
«Шчэ дзе ла не зра бі ла».

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка 

ад Коў гар Фя до ры Да ра фе еўны, 1914 г. н., 

сту дэн та мі Ра па цэ віч С., Хат ке віч Т. (1992 г.)

Вя се ль ны жарт

 Ма ла дыя, да ру вам па ле на,
Каб жа ніх па ца ла ваў ня вес це ка ле на.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Па ўта ра на Іва на На ву ма ві ча, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

ПА ХА ВА ЛЬ НАЯ АБ РАД НАСЦЬ

Па ха ва ль ныя га ла шэн ні бы лі бо льш рас паў-
сю джа ны ў мі ну лыя ча сы. Га ла сі лі час цей ста-
рыя баб кі, якія спя ва лі спе цы яль ныя пес ні ці 
пры дум ва лі іх. У ста ра жыт ныя ча сы га ла сі лі ў 
па мяш кан ні, дзе ля жыць ня бож чык, ка лі вы но-
сі лі яго, ха ва лі. Ця пер пры па ха ван ні не га ло-
сяць, а за пра ша юць па па асвя ціць ма гі лу, су па-
ко іць ду шу па мер ша га, каб не ха дзі ла.

Апра наць, мыць па мер ша га пры хо дзяць чу-
жыя баб кі, якія клі чуц ца спе цы яль на для гэ та-
га, адзё жу апра на юць но вую. У гроб ло жаць 
«пра хад ную» — па пе ру з тры ма ма літ ва мі, у ру-
кі па мер ша га ўстаў ля юць цар коў ную свеч ку, 
ло жаць асве ча ны крыж. Гроб вы но сяць з ха ты 
муж чы ны.

На мо гіл кі хо дзяць на дру гі дзень: ідзе жон ка 
ці блі жай шы род ны ў за леж нас ці ад та го, хто па-
мер, каб «ад чы ніць дзве ры». Гэ та ро біц ца, каб 
ду ша па кой на га па ля це ла ў не ба, а не ха дзі ла па 
зям лі, не тур ба ва ла бліз кіх лю дзей. Па мі на лі на 
мо гіл ках, слу жы лі служ бу ў цар кве на дзе вя ты, 
са ра ка вы дзень і на год.

Ня гле дзя чы на тое, што за раз ужо не га ло сяць 
на вёс цы, за ста ло ся ня ма ла га ла шэн няў ма ці па 
дзі ця ці, жон кі па му жу, дзя цей па ба ць ке, якія па-
каз ва юць быт сям’і, іх го ра, ня лёг кую до лю.

А пчо лач ка мая да ра гая,
Ку ды ж ты ра не нь ка па ля це ла?
Ці ты ў яра вое пол ечка, ці ў жы та вае?
Ад куль да мне ця бе да жы да ці?



77

Ад куль жа мне ця бе па зі ра ці?
Ці ты ран нею за рою ўскі неш ся, ці по зняю?
А ма му леч ка ты мая род ная!
Ці ты да мя не жар кім со неч кам уско ціш ся?
Ці ты ка мне ясным ме ся цам?
Ці ты, ма му леч ка, дроб ны мі зо рач ка мі?

А вы дзе тач кі-сі ро та нь кі,
Ся ду з ва мі аб еда ці,
Ва мі, дзет кі, аб са джу ся
І слез ка мі аб аль юся.
Што вы, дзет кі ма ле нь кі,
І сле за нь кі ва шы драб не нь кі.
Гу кай це, дзет кі, свай го та та нь ку:
«Устань, устань наш та та нь ка».

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы), 

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Ка лі па мі рае ча ла век, та ды ра дзі це лі ка ля 
мёр тва га сі дзяць. Вя зуць мер цвя ка ў цэр ковь. 
Ра нь шэ ба цюш ка ва зіў. На сле ду юшчы дзень 
сха ра ні лі і ўсё, му зы ку на ні ма лі. Нада, каб ба-
цюш ка быў. Ма літ ву чы таў.

За пі са на ў в. Вы ша лаў 

ад Клі мен ка Ма рыі Вік та раў ны, 1919 г. н., 

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 Па мер ла га не ль зя сна ча ла тро гаць. Нада, 
штоб ён астыў. Аб мы ваць пры гла ша ют час цей 
удоў і ста рых, якія мно га ўжо ве да юць. Адзя ва лі 
па мер ла га, як і жы во га. То жа сна ча ла спод ні, а 
па том дру гую адзе жу.

А мой жа ты га лу бок!
А мой жа ты са ка лок!
За чэм жа ты мя не па кі нуў?
Без ця бе мне свет згі нуў.
Учо ра ка сіў, араў, 
А сён ня ўжо ба ра ду за драў.

Дзве ры ў ха це за кры ва лі, а ў хля ве на адва рот 
ад кры ва лі, каб жы вё ла не пе ра вя ла ся ў ха це. 
Гроб з па кой ні кам аста ноў лі ва лі на гра ні цах. 
Сра зу на па ро ге аста наў лі ва лі ся.

За пі са на ў в. Га лу бі ца 

ад Пет ра вец Во ль гі Андрэ еўны, 1947 г. н. 

(ра ней пра жы ва ла ў в. Вы ша лаў), 

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 По кой ні ка об мы ва юць со се дзі. Во ду тую ву-
лі ва юць там, дзе не хо дзяць. Об ед га ту юць, ба-
цюш ку зо вуць. А як упра вяц ца, так і хо ро няць. 
40 дней на окно чар ку з во дой ста вяць і кож ны 
дзень ме ня юць. Не ль го бу ло 40 дней ве ся ліц ца. 
Еслі по кой нік у до ме, надо бу ло зер ка ло за ве-
сіць, каб не спу жав. У гроб ло жы лі па пе ро сы, ко-
лі ку рыў чо ло век. Лю дзі бо га тыя по мі ра лі, дык 
гро шы ло жы лі.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы 

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н., 

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 Не ль зя пе ра сту паць крыш ку гро ба, каб ня-
бож чык ноч чу не пры хо дзiў.

Як гроб вы но сi лi, усю ха ту па сы па лi жы там, 
каб усе жы лi, хто ў ха це астаў са.

У яму ра ней гро шы кi да лi, як куп ля лi зем лю.
Вя роў кi не вы кiд ва лi, як гроб апус цяць, а ве-

ша лi цi на дрэ ва, цi на крыж.
Як што лю бiў ча ла век, кла лi ў гроб яго веш чы.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы 

ад Ган цэ віч Ве ры Пят роў ны, 1935 г. н. 

(пры еха ла з в. Мі хе да ві чы), 

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Мер цве ца мы юць усег да жэн шчы ны. На грэ-
юць ва ды, на мо чаць трап ку і аб ці ра юць це ла. 
Па том пры бі ра юць у но вую адзе жу. Вы но сяць 
гроб муж чы ны.

За пі са на ў в. Май се еві чы 

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н., 

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Як па мрэ ча ла век, зо вуць ка го по муць. І яны 
ж одзе ва юць. За па ль ва юць свеч ку. Тых, хто му-
лі, за вуць вы піць, по мя нуць і по шлі. Тых лю дзей, 
ка то рыя му лі, за вуць у 40 дней у пер шую очэ-
редзь. Лю дзі га во раць, што да 40 дней хо дзіць 
ду ша по ха це. Ад 40 до го ду — по дво ру. 9 дней і 
40 дней — гэ та ад бы ва ецца ў цэр кве.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы 

ад Вяр гей Ве ры Мі кі ціч ны, 1934 г. н., 

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н., 

сту дэн ткай Цы хан І.

 Га ла сі лі ад ра зу, як па мі раў ча ла век. Да му жа 
звяр та лі ся: «Мі ле нь кі, род не нь кі, на ка го ж ты 
мя не па кі нуў?»

Мы лі звы чай на баб кі, яны ж і апра на лі. Тру-
ну вы но сяць дру зья, то ль кі не род стве ні кі. Пла-
чуць, га ло сяць, пры чы та юць.

У час па мі на ль на га ста ла га ла шэн ні ўжэ не 
ад бы ва лі ся. Га ла шэн ні ад бы ва лі ся і на трэ ці, і на 
дзя вя ты, і на са ра ка вы дзень. Звы чай на га ло сяць 
аб тым, як дрэн на без гэ та га ня бож чы ка жы вец-
ца. У час га да ві ны га ло сяць на мо гіл ках. На па ха-
ва ль ных га ла шэн нях звы чай на га ло сяць усе, а 
на па мі на ль ных то ль кі ро дзі чы.

Пес ні пра гор кую до лю сі ра ты

Я ў све це круг лая сі ра та,
Аста лась без ма ме нь кі, без атца.
Ой, па йду я на ра дзін ку
Шу каць ма мі ну ма гіл ку. 
Усю ра дзін ку я пра йшла
I ма гіл ку ма мі ну я най шла: 
— Устань, ма мач ка,
Устань, устань, не ля жы,
Мне ра бо ту вер не нь ка па ка жы. 
— Ой ты, до ня, до неч ка, не гу ляй,
А к ра бо це вер не нь ка пры вы кай.
Трэ ба бы ла ву чыц ца, як я ця бе ву чы ла,
А ця пер я не ма гу,Бе лых ру чак не ўзні му.

* * *
Ця чэ рэ ча нь ка, ця чэ быс трая,
Ско чу я, пе ра ско чу.
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Ох, ад дай мя не, мая ма мач ка,
За ка го я хо чу.
Як ад да ва ла, пры ка зы ва ла,
Гос цем не бы ва ці.
Як вер неш ся, мая до чы нь ка,
Не за ходзь у ха ту.
Жы ла го дзі чак, жы ла дру гі,
На трэ ці не сцяр пе ла.
Прэў ра ці ла ся сі зай зя зю ляю,
К ро ду па ля це ла.
Як пры ля це ла ў віш не вы сад,
Се ла на ка лі ну.
Ста ла ку ка ваць, жа лю за да ваць 
На сва ёй ра дзі не.
Сяс тры ца род на ў акна сі дзіць,
Руч нік вы шы вае.
Род ны бра цей ка на пры печ ку руж’ё за ра жае. 
— Па зволь, ма мач ка, па зволь, род ная,
Тую зя зю лю ўбі ці,
Бо яна куе і жаль мне за дае, 
Не ма гу я жы ці. 
— Ой ты, сын ку мой,
Не па зво лю я тую зя зю ль ку ўбі ці, 
Цяж ка зя зю лі, як тва ёй сяс трэ 
На чуж бі не жы ці.

За пі са на ў в. Кол кі 

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н., 

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

ГА ЛА ШЭН НІ

Па ма ці

 Мам ка мая род ная,
Як я ця бе ха ра ні ла?
Мая ма мач ка, ка лі ты
Ка мне пры дзеш?
Мам ка мая, да ра жэ нь кая,
Ка лі та бе со ней ка ўсхо дзіць,
Ка лі ты ка мне пры дзеш?
Мам ка ж мая, да ра жэ нь кая,
А мне ж без ця бе цяж ка,
Луч чай ба ты, мая ма мач ка,
Са мной умес ці жы ла.
Мам ка ж мая, да ра жэ нь кая,
Хай бы ты, мам ка, мя не
Раз ам уз яла,
А на што ж мне ета ж го ра,
Як я ця пер му чу ся,
А ў мя не ж ця пер ні ко га ня ма.

Па му жу (На мо гіл ках)

А ха зя ін жа мой да ра жэ нь кі,
На ка го ж ты мя не пра ка заў,
А хто ж бу дзе мя не гля дзець,
А ка то ра му ж ты пры ка заў дзя цён ку,
Каб ён мя не і ўзяў к са бе?
А ці к да лё ка му мне уе хацьЦі к бліз ка му?

Як раз ві та ецца на мо гіл ках

А пра шчай, мой ха зя ін,
А пра шчай, мой да ра жэ нь кі.
А я ж бо лей ця бе не ўба чу,

А бо лей жа мы з та бой не ўстрэ цім ся,
А бо лей жа мы з та бой не па га во рым, 
А бо лей жа мы з та бой не па па ку ім.

На два рэ, вяр нуў шы ся з мо гі лак

А ха зя ін жа мой да ра жэ нь кі,
А я зір ну на тваю ра бо тач ку,
Дык мая ду ша за мі рае,
А я ж на яе ні ко лі не за бу ду ся.
А мае ж вы но жач кі бы лі,
А мае ж вы ру чач кі бы лі,
А мая ж ты га ло вач ка.
А твае ж ру чач кі на пі са лі ся,
А твае ж га ло вач ка на чы та ла ся,
А твае ж но жач кі ўсю дах на бе га лі ся,
А ха зя ін жа мой да ра жэ нь кі.

Па сяс тры

А пра шчай, мая сяс тры ца,
А пра шчай, мая да ра гая,
А бо лі ж ця бе ні ўба чу,
А бо лі ж ця бе ні ўстрэ чу.
За рас туць твае сцеж кі-да рож кі,
А на якой жа мне да ро жац цы ця бе сус тра ка ці?
А ў якой жа ку чач цы ця бе па зна ва ці?

Па сы ну

Мой сы но чак да ра жэ нь кі,
А ка лі ж я ця бе па ха ва ла,
А ці ско ра ж я ця бе ўба чу?
А сы но чак мой да ра жэ нь кі,
А зя цё чак мой мі ле нь кі,
А ка лі ж ты ка мне ў гос ці пры дзіш?
А сы но чак мой род не нь кі,
А ка лі ж я ця бе ўба чу?
А ты ж мя не пры йдзіш дый ру га еш…

За пі са на ў в. Ва ню жы чы 

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н., 

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 Ой, моя ж ты ма моч ка,
Моя ж ты га лу боч ка,
На ка го ж ты мы нэ по кы да еш,
Ку да ж ты од мы нэ ідэш?
Дэ ж я ты бэ бу ду шу ка ты, 
З яко го бо ку вы гля да ты,
У ко го ж я бу ду са ве ту пы та ты?
Хто ж мы нэ бу дэ як жы ты на уча ты?
Як жэ я бу ду сі рот каю жы ты?
Ты ж бу ла ў нас ко род ны ца ў ха ты,
А ты пэр я бу ду каж дый дэнь пла ка ты,
Бо ны знаю, што мні ро бы ты.
Устань, ма моч ко, ска жы хоць сло вэч ко.
Твоі сло ва бу лы мні мы лыі, лас ко выі.
Я ж іх бо льш чу ты ны бу ду.
Рос ка жы ж, ма моч ко, што ж мні ро бы ты,
Як мні бэз ты бэ жы ты?

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы 

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924 г. н. 

(пе ра еха ла з в. Гнеў чы цы Іва наў ска га р-на 

Брэс цкай воб лас ці), 

сту дэн ткай Дзяр кач А.
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З
 надзвы чай ба га тай бе ла рус кай фа льк лор най  
 спад чы ны асаб лі вай па пу ляр нас цю ка рыс та-   
 юцца вя се ль ныя аб ра ды і пес ні, якія да во лі доб-

ра за ха ва лі ся ў па мя ці на ро да, а іх леп шыя ўзо ры 
і за раз ня рэд ка ўва хо дзяць у су час ны шлюб ны 
аб рад. Аб гэ тым свед чаць і су час ныя апі сан ні бе-
ла рус ка га вя сел ля, і той факт, што най бо ль шая 
ко ль касць за пі саў у фа льк лор ных экс пе ды цы ях 
апош ніх дзе ся ці год дзяў на ле жыць вя се ль ным 
аб ра дам і пес ням.

Арты кул раз гля дае не ка то рыя аспек ты сім-
во лі кі вя се ль на га аб ра да ва-па этыч на га ком плек-
су Пет ры каў ска га ра ёна.

Сім во лі ка па са гу

Ся род сім ва лаў вя се ль на га аб ра да ва-па этыч-
на га ком плек су ад но з важ ных мес цаў на ле жыць 
па са гу. Інсты тут па са гу існа ваў з са мых ста ра-
жыт ных ча соў, звы чай на гэ та быў па саг ня вес ты, 
якім яна маг ла рас па ра джац ца на пра ця гу свай го 
жыц ця. Але і за жа ні хом ба ць кі да ва лі пэў ныя ма-
тэ ры яль ныя каш тоў нас ці. У ся мей най аб рад нас ці 
па саг сім ва лі за ваў яднан не эка на міч на га жыц ця, 
ма ёмас ці двух ро даў, якую на бы лі ба ць кі ма ла-
дых у ня спын ных тур бо тах і пра цы. Мэ та згод на 
адзна чыць, што па саг, адзі ная ма ёмасць з’яўля лі-
ся зна кам не то ль кі ма тэ ры яль най, але і ду хоў най 
луч нас ці. Та му не вы пад ко ва, што на вя сел лі па са-
гу, яго пад рых тоў цы, вы ку пу, агле дзі нам над ава-
ла ся вя лі кае зна чэн не.

Па тра ды цыі ў ня вес ты аб авяз ко вым па са гам 
бы ла па сцель (коў дры, про сты ні, на ва лач кі і 
інш.), аса біс тае адзен не (чым па бо лей), па лат но, 
руч ні кі, а астат няе «як Бог дасць». З пад лет ка ва-
га ўзрос ту дзяў чы на пра ла, тка ла, шы ла са бе 
адзен не, вы шы ва ла са роч кі бу ду чым му жу, 
свёк ру, свяк ру се, шва ге ру, за лоў цы, вы раб ля ла 
аб ру сы, руч ні кі. Вы тка ныя і вы шы тыя вы ра бы 
склад ва лі ў ку фар да дня вя сел ля.

На Пет ры каў шчы не аб авяз ко вы мі эле мен та-
мі па са гу бы лі дзве лыж кі, якія з’яўля лі ся сім ва-
лам еднас ці ма ла дых. Інфар ма тар з в. Сня дзін, 
якая вы хо дзі ла за муж у 1930 г., рас каз ва ла: «Я 
ішла за муж — і дзве лож кі мне ку пі лі» [3, с. 541].

Пад час раз ві тан ня ма ла дой з ба ць коў скай ха тай 
здзяй сняў ся аб рад вы ку пу па са гу. У в. Ва ню жы чы, 

ка лі ў ма ла дой быў мен шы брат, ён «ся дзеў на пры-
да ным і пра сіў вы ку піць пры да нае», яму да ва лі цу-
кер кі і дроб ныя гро шы [4, с. 355]. У в. Сня дзін «як 
за бі ра юць ма ла дую, кух ра не да юць. Гро шы трэ ба 
пла ціць за кух ра. Са дзяц ца на ім і спя ва юць:

Да за на шую дзеў ку — (2 р.)
Да са лод кую га рэл ку.
Да за на шую пта шу — (2 р.)
Да са лод кую ка шу» [3, с. 548].

У в. Гра баў як ма ла ды за бі раў ма ла дую, па сце-
ль ні цы еха лі раз ам з «бяс едаю» і вяз лі па сцель: «як 
яны едуць к ма ла до му, таг ды, што на два рэ ёсць, 
усё па за бі ра юць: і ку рэй, і на вой кі, і жор ны, і сту-
пу, і ка тоў. Ужэ па смя юцца, да і пры вя зуць на зад. 
Як пры едуць па сце ль ні цы з «бяс едаю», ве ша юць 
на ўсе жэр дкі, якія ў ха ці бу лі, руч ні кі, про сты ні, 
на ва лач кі, урэз ва лі га зе ты, мар лі. За сці ла лі па-
сцель, пад бі ва лі па сце ль ні цы пад ушкі. Эта іх ра бо-
та. Ужэ па сце ль ніц пер вух са джа юць за стол у ма-
ла до га — ад ны па сце ль ні цы ся дзяць — яны ко лісь 
бу лі са ма аўта рі цет: іх кор мяць, по яць» [5, с. 366].

Руч нік

По лі фун кцы яна ль нас цю вы лу ча ецца ў вя се-
ль най аб рад нас ці Пет ры каў шчы ны ро ля руч ні-
ка. Акра мя эстэ тыч най і ўты лі тар най фун кцый, 
ён вы кон ваў ком плекс скла да ных сім ва ліч ных 
аб авяз каў — аб ярэ га, пад арун ка, сак ра ль на га 
атры бу та, ад люс тра ван ня ро да вай і ся мей най 
свя до мас ці, сво еа саб лі вай скар бон кі інфар ма-
цыі, што дбай на за хоў ва ла ся і кла пат лі ва пе рад-
ава ла ся з па ка лен ня ў па ка лен не.

Арна мент руч ні ка, асаб лі вас ці яго вы ка нан-
ня, ка ла рыт і тэх ні ка, кам па зі цый нае раз мяш-
чэн не ўзо раў бы лі за шыф ра ва най зна ка вай сім-
во лі кай, якая ме ла на мэ це за ха ван не да бра бы-
ту, шчас ця, ка хан ня ў сям’і. Руч нік чыр во най 
стуж кай пра хо дзіў праз усё вя сел ле (па чы на-
ючы са сва тан ня і за кан чва ючы падзе лам ка ра-
вая), ні бы та звяз ва ючы яго ў ад но цэ лае. Так, у в. 
Пціч, ка лі дзяў чы на да ва ла зго ду на шлюб, яе ма-
ці пе ра вяз ва ла сва тоў руч ні ка мі [5, с. 371]. А ў в. 
Ка цу ры руч ні кі па вяз ва лі «усім друж кам, ка то-
рыя бу дуць дзя ліць ка ра вай» [5, с. 371].

Во ль га ІЗО ТА ВА

СІМ ВО ЛІ КА ВЯ СЕ ЛЬ НА ГА 
АБ РА ДА ВА-ПА ЭТЫЧ НА ГА КОМ ПЛЕК СУ 
ПЕТ РЫ КАЎ СКА ГА РА ЁНА
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По яс

Са мыя роз ныя сім ва ліч ныя фун кцыі ў тра ды-
цый най ку ль ту ры меў по яс, які лі чыў ся надзей-
ным аб ярэ гам ад ня чыс тай сі лы. Згод на з на род-
ны мі ўяў лен ня мі бе ла ру саў, ня чыс ці кі ні ко лі не 
на сі лі по яса і ба ялі ся яго. По яс вы яўляе так са ма 
сім во лі ку не па руш нас ці шлю бу. Так, у в. Ва ню-
жы чы ма ла дых аб вяз ва лі са ма тка ным по ясам, 
каб бы лі не раз лу ча ны мі [4, с. 355]. А ў в. Пціч 
крас ным по ясам або стуж кай звяз ва лі «двух ка-
ра вай ніц, якія бу дуць пек ці ка ра вай, штоб ма ла-
дыя жы лі друж на, не раз лу ча лі ся» [5, с. 372].

Убран не ма ла дой

Шы ро ка вы ка рыс тоў ваў ся ў вя се ль ных аб ра-
дах і тра ды цый ны кас цюм бе ла ру саў. Вя се ль нае 
адзен не, асаб лі ва ня вес ты, ад роз ні ва ла ся ма ляў-
ні час цю і вы тан ча нас цю. Па ка за ль ным быў ры-
ту ал апра нан ня ня вес ты. Так, у в. Пціч у суб оту 
ра ні цай ня вес ту пры бі ра лі дзяў ча ты, ра бі лі ёй 
пры чос ку. Ня вес та ся дзе ла па ся род ха ты на ка-
жу ху. Ма ці і ба ць ка да ва лі ёй бла гас ла вен ня, 
пра во дзі лі трой чы ва кол дзя жы [5, с. 372]. У в. 
Сня дзін, па успа мі нах інфар ма та ра А. А. Аўра-
мец, лі чы лі, што ня вес та не па він на на ват брац-
ца за плац це: «Мя не цёт ка (ня вес та бы ла сі ра та) 
ўзя ла за ру ку, дзеў кі зза ду па бра лі ся. І мя не кру-
гом дзеж кі тае аб вя лі тры разы. «Са дзісь на дзя-
жу» — і да вай рас чэс ваць ко сы. … За пля лі ў кас-
нік, за тык ну лі гра бяш кі, надзе лі вян ка, надзе лі 
плац це — штоб я не бра ла ся за яго (за плац це). 
Надзе лі мне спад ні цу, блюз ку, са роч ку бе лу па-
рка лё ву, усё пад вя неч нае. Злез ла я з дзеж кі. 
Пры нес лі мне зер ка ла. Па ка за лі: «Хо ра ша?» — 
Хо ра ша!» [3, с. 541-542].

Сім ва ліч нае зна чэн не ме лі жар тоў ныя пе ра-
апра нан ні, якія звы чай на ад бы ва лі ся на дру гі 
дзень вя сел ля. Звы чай мае цес ную су вязь з уяў-
лен нем, згод на з якім на вя сел лі ўсе аб авя за ны 
ве ся ліц ца, каб у ма ла дых бы ло вя сё лае і шчас лі-
вае жыц цё. У в. Ва ню жы чы на дру гі дзень рад ня 
ма ла дой еха ла ад вед ваць ма ла дую. Іх сус тра ка лі 
пе ра адзе тыя жа ніх з ма ла дою: «ма ла дой зро бяць 
фа ту, лі хую спад ні цу, умур за юць яе. Ма ла до га 
адзе нуць у ста рыя за мур за ныя шта ны, у абы-
якую са роч ку. Ня вес та — гэ та буў пе ра адзе ты 
хло пец, а жа ніх — пе ра адзе тая ма ла дзі ца. Ма ла-
дой яшчэ пры ро бяць жы вот вя лі кі, каб смяш ней 
бу ло. Бяс еда ка жа: «Што-то ву нам вы ве лі не тую, 
што му ўчо ра ад да лі вам». Ім ад каз ва юць, што 
тую. По тым вы хо дзіць і на ста яшчая ма ла дая. Яна 
ца лу ецца з усі мі, пла ча» [4, с. 356]. У в. Ста рыя Га-
лоў чы цы (Пет ры каў скі ра ён) на трэ ці-чац вёр ты 
дзень вя сел ля дзе ля сме ху ба ць кі жа ні ха ра бі лі 
пу дзі ла і ка за лі: «Во, якая ў нас ня вес тка!», а ба ць-
кі ня вес ты ра бі лі пу дзі ла жа ні ха і ка за лі: «А зяць 
у нас, дык яшчэ ле пей!» [4, с. 364].

Зме на га лаў на га ўбо ру

Пад час вя сел ля змя ня лі ся адзен не, га лаў ныя 
ўбо ры, пля цен не ва ла соў. Раз ві тан не з ка сой як 
сім ва лам дзя воц кас ці, пры га жос ці і во ль на га 
жыц ця ў ба ць коў, зме на га лаў но га ўбо ру на жа-
но чы вы яўля ла ве ль мі ста ра жыт ную сім во лі ку 
— пе ра ўтва рэн не дзяў чы ны ў за муж нюю жан-
чы ну, на быц цё ёю но ва га ста ту су. Як вя до ма, па-

сля вя сел ля ма ла дыя жан чы ны на сі лі жа но чы 
га лаў ны ўбор, што і знай шло ад люс тра ван не ў 
вя се ль най сім во лі цы.

У в. Ма ка ры чы па сля падзе лу ка ра вая ў ха це 
ма ла до га з ма ла дой зні ма лі вя нок і пла ток надзя-
ва лі, што па свед чан ні інфар ма та ра Л. М. Пе ра-
рэж ка, 1931 г. н., па каз ва ла на яе пе ра ход да жа-
ноц кас ці [5, с. 369]. У в. Гра баў вя нок з ма ла дой 
па сля падзе лу ка ра вая зні маў яе ба ць ка: «Як ня-
ма ба ць кі, дык хрос ны, аб яза те ль на муж чы на з 
бо ку ма ла дой — яе рад ство. Як яе ба ць ка, то ён 
пе ра во дзіць ма ла дую ў ма ла дзі цы: «Во ля, хва-
ціць ты гу ля ла дзя ві цаю, ужэ будзь ма ла дзі цаю». 
Зды мае вян ка і кі дае, на га ла ву адзя вае хус тку. А 
той вя нок кі дае друж кам, надзя вае і той, і той, 
каб ішлі за муж» [5, с. 367].

Вя нок

Як мы ўжо па ба чы лі з вы шэй пры ве дзе ных 
пры кла даў, вя се ль ны вя нок меў важ нае аб ра да-
вае зна чэн не, сім ва лі зу ючы са ста ра жыт ных ча-
соў цнат лі васць і за муж жа. У в. Ва ню жы чы па-
сля падзе лу ка ра вая «свяк ру ха зды ма ла вя нок (у 
гэ тым сім ва ліч ным кан тэк сце вя нок з’яўля ецца 
сім ва лам дзя воц тва), рас пля та ла ко су і за вяз ва-
ла хус тку. Пры га вор ва ла: „Мая ж ты до нь ка, 
штоб даў Бог, штоб усё ў ця бе доб ра бу ло. Каб 
жы лі ву шчас лі ва». Ма ла дая пла ка ла аб авяз ко-
ва» [4, с. 355]. За тым усе дзеў кі ме ра юць вя нок, 
каб хут чэй вы йсці за муж [4, с. 355] (вя нок як сім-
вал шлю бу).

У не ка то рых вёс ках ра ёна (як і ў іншых мясц-
овас цях Бе ла ру сі) вя нок па сля вя сел ля ве ша лі за 
аб раз, што сім ва лі за ва ла асвя чэн не шлю бу Бо-
жым бла гас ла вен нем. Так, у в. Ка цу ры «па сля 
та го як падзя лі лі ка ра вай і раз да лі, та ды … ішлі і 
сні ма лі вя нок і адзя ва лі пла ток; вя нок ла жы лі за 
іко ну, там, дзе ся дзе лі ма ла дыя (іко на ві се ла пе-
рад ма ла ды мі)» [3, с. 371].

Сім во лі ка аб утку

Роз ныя сім ва ліч ныя фун кцыі пры піс ва лі ся 
аб утку. Ён, так са ма як і іншыя эле мен ты адзен-
ня, асэн соў ваў ся як сім вал лё су свай го ўла да ль-
ні ка, сім вал шлю бу. Па на зі ран ні да след чы каў, 
аб утак у акцы яна ль ным ко дзе вя сел ля ўлу чаў ся 
ў дзея нні з вы раз най пе ра ход най сім во лі кай [2, 
с. 149]. Так, у в. Ляс ка ві чы адзна ча юць, што да-
ўней, як сва та лі ма ла дую (за піс зроб ле ны 
В. С. Но вак), «хло пец ад кры ваў дзве ры сен цаў і 
кі даў лап ці, пры га вор ва ючы: „Шу ры-бу ры лап-
ці ў ха ту!» І сам спрыт на бег пад акно па гля-
дзець, што бу дзе ра біць дзеў ка з ты мі лап ця мі. 
«Еслі она не со глас на ісці за муж, то вы бра сы ва-
ла лап ці на двор з пры га во рам: Не шу рай, не бу-
рай — свае лап ці за бі рай! А еслі она бы ла со-
глас на на за му жэс тво, то пад ыма ла іх, пры-
откры ва ла дзве ры і за пра ша ла ў ха ту сва тоў» 
[4, с. 359].

Аб утак ча сам з’яўляў ся пад арун кам ад ма ла-
до га цеш чы. На вя сел лі ў 1930 г. у в. Сня дзін 
цеш ча надзе ла ра на тыя чо ба ты, што ра ней пры-
нёс, вы йшла ся род ха ты і за пе ла:

О-та тыя чо ба ты, што зяць даў,
А за тыя чо ба ты да чку ўзяў…
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«Усе па ба чы лі, аж пра ўда — хро ма выя чо ба ты 
на на гах! Яна тан ца ва ла ў іх, і спад ні цу надзе ла, і 
хвар тух. Ко лісь жа бы лі лю дзі — яны ж уся кія 
пес ні пры пя ва лі. Усе ўмі ра лі са сме ху [3, с. 548].

Ка жух

Ка жух вы ка рыс тоў ваў ся не то ль кі ў якас ці 
вер хняй воп рат кі ма ла дых у зі мо вую па ру го да: 
яго ма гіч нае, се мі ятыч нае зна чэн не бы ло знач на 
шы рэй і не аб мя жоў ва ла ся вы ключ на ўты лі тар-
най фун кцы яй. Вы вер ну ты по ўсцю на верх ка-
жух перш за ўсё з’яўляў ся сім ва ліч ным па жа-
дан нем плод нас ці і ба гац ця: кас ма тая поўсць 
жы вё лы су адно сі ла ся з ідэ яй ба гац ця ў мно гіх 
на ро даў све ту. Так, у в. Ка цу ры «ма ла дых усег да 
са жа лі на ка жух, ско ль кі бу дзе вор су ў ка жу ху, 
то сто ль кі бу дзе шчас ця і ба гац ця» [5, с. 371]. У в. 
Ляс ка ві чы пад час вя се ль на га за стол ля «са дзі лі 
ма ла дых раз ам на ка жух, каб яны ўсю жызнь 
бы лі ба га ты мі і шчас лі вы мі» [4, с. 361].

Ча сам сім ва ліч нае зна чэн не кас ма тай по ўсці 
жы вё лы (сім вал ба гац ця) пе ра но сі ла ся і на ча ла-
ве ка. Так, у в. Ляс ка ві чы пад час сва тан ня ішоў 
торг з шу цей ны мі пры га во ра мі:

«— Чу лі, што вы прад ая це цёл ку. А ў нас тут 
ёсць ха ро шы бы чок.

— А вы хто бу дзе це?
— Сва ты.
— Сва ты — ка лі но гі кас ма ты, а ка лі глад кі, то 

за бі рай це ма нат кі…
 — Кас ма ты, кас ма ты!..» [4, с. 359].

Сім во лі ка агню

У якас ці апат ра пея ад ня чыс тай сі лы, ачыш ча-
ль на га і прад уцы ра ва ль на га срод ку вы ка рыс тоў-
ва лі ў вя се ль ных аб ра да вых дзея ннях агонь. Усім 
усход нім сла вя нам вя до мы звы чай, згод на з якім 
ма ла дыя ў час вя сел ля па він ны бы лі пра ехаць у 
двор праз па кла дзе ны на зям лі агонь (за па ле ны 
ста ры са ла мя ны сноп), каб за сце раг чы ся ад уся-
ля кіх ча раў, су ро ку і ўплы ву злых сіл, дзе ля бу ду-
ча га шчас лі ва га ся мей на га жыц ця, урад лі вас ці 
зям лі і ачыш чэн ня ад хва роб [8, с. 13-14].

У в. Да ра шэ ві чы як сус тра ка лі ма ла дых у 
свёк ра, на ва ро тах не пус ка лі. Свё кар за па ль ваў 
агонь (во рах са ло мы) ля до му, ка ля ва рот: «ко ні 
на шы як жах ну лі це раз агонь» [3, с. 548].

Сім во лі ка ёлкі

Рэ гі яна ль ным ка ла ры там вы зна ча ецца ў Пет-
ры каў скім ра ёне аб рад упры го жан ня і вы ку пу 
ёлкі, які на огул з’яўля ецца ад мет нас цю Го ме-
льш чы ны. Інфар ма тар з в. Но выя Га лоў чы цы 
Н. М. Ло се ва, 1939 г. н., адзна ча ла (за піс зроб ле-
ны сту дэн ткай М. Ка жа мя ка) на ступ нае: «Ёлку 
ра бі лі. Ёлка аб ыкна вен ная. З ле су пры но сі лі 
ёлач ку. Яе ўпры гож ва лі бу маж ка мі, раз на цвет-
ныя ра бі лі цве ты. Ну, па том ужэ, ка лі сва дзь ба, 
бра лі тую ёлку, ка лі вы куп лі ва лі ма ла дую. Гро-
шы да ва лі, га рэл ку да ва лі» [5, с. 369]. На огул, на 
дум ку да след чы каў, аб рад вы яўляе сім во лі ку 
рас лін на га све ту як ад на го з но сь бі таў вы твор-
чай сі лы пры ро ды і мае на мэ це сім ва ліч на пе ра-
вес ці гэ тую сі лу на шлюб ную па ру і іх гас па дар-
ку [6, с. 357].

Сім во лі ка вя се ль на га за стол ля

У в. Ляс ка ві чы лі чы лі, што ба га ты вя се ль ны 
стол — сім вал за мож нас ці бу ду чай сям’і [4, с. 
361]. Інфар ма тар з в. Гра баў В. Я. Па ця рай ла, 
1932 г. н., адзна ча ла: «У па чо це бу ло аб яза це ль но 
са ло. Ра ней так лю дзі ка за лі: «От, сва дзь ба, бу ло 
са ло на ста ле». Яшчэ на стол ста ві лі кі сель з бу-
ра ка, штоб крас ны буў, то ха лод нае, то су ха ры ў 
смя та не» [5, с. 368].

Ка ра вай

Аб авяз ко вым мо ман там бе ла рус ка га і ўво гу-
ле ўсход нес ла вян ска га вя сел ля бы ло пя чэн не 
ка ра вая, які, так са ма як і хлеб, ата ясам лі ва ецца 
з ма ла ды мі, іх су мес ным лё сам і шчас цем.

Каб за бяс пе чыць ма ла дым доў гае і шчас лі вае 
жыц цё, ка ра вай па він ны бы лі ра біць жан чы ны, 
якія шчас лі ва жы вуць у па ры і ма юць дзя цей. 
Так, у в. Баг ры ма ві чы ка ра вай «вы пя ка лі за муж-
нія жэн шчы ны, тыя, хто ў па ры жы вуць. Раз вод-
ку і ўда ву да ка ра вая не да пус ка лі» [5, с. 365]. 
Так са ма ў в. Ва ню жы чы «ка ра вай пяк лі за муж-
нія жан чы ны, у якіх аб авяз ко ва бу лі дзе ці, і якія 
бу лі шчас лі выя» [4, с. 354].

Пры га та ван не і падзел ка ра вая су пра ва джа-
лі ся мнос твам пе сень і аб ра да вых дзея нняў. Аб-
авяз ко ва трой чы пра сі лі бла гас ла вен ня ка ра-
вай рас чы ні ці, ка ра вай мя сі ці, ка ра вай у печ 
па са дзі ці, ка ра вай дзя лі ці. Да пры кла ду, у в. 
Сня дзін пра сі лі бла гас ла вен ня дзя ліць ка ра вай 
так: «„Бла гас ла ві, ацец, ма ці, ка ра вай дзя ліць 
на чы на ці!» Га во рыць той, хто дзе ліць (хрос ны 
ба ць ка, брат ці хто іншы). Уся бяс еда ад каз вае: 
„Бог бла гас ла віць». Га во раць так тры разы. Той, 
хто дзе ліць, ся дзіць за ста лом. Жан кі спя ва юць:

А з ха ты да ка мо ры да ро га,
А ў ка мо ры раз мо ва.
Раз маў ляе ба ць ка да ма ці,
Што ж зя цю да ра ва ці?
Пад арую зя цю, да рую
Да па ру ва лоў во тую!

Ка ра вай ні кі вы клі ка юць:
— Дзе тут у на шае ма ла дое ба ць ка з ма цер’ю? 

Ці ка ра вай пры ні ма еце, ці на зад ад сы ла еце?
Той, ка го вы клі ка юць, га во рыць:
— О, пры ні маю! Да рую (ва ла, ці ка ня, ці ку-

ру, ці пеў ня, ці гус ку, ці па ра сят ка)» [3, с. 546].
У в. Ка цу ры пер шы ку сок ка ра вая да ва лі ма-

ла дым: «Аб яза те ль на, каб ўку сі лі з гэ та га кус ка 
са мі. А ба ць ка з ма це раю пры ка зы ва юць: На чу-
жы ка ра вай рот не раз яўляй, а свой май, штоб 
вы жы лі, ба га це лі і свой хлеб ме лі» [5, с. 371].

Сім во лі ка жы та і яго вы твор ных

Звы чай ным кам па нен там вя се ль ных аб ра даў 
роз ных на ро даў све ту з’яўля ецца жы та (так са ма 
іншае зер не), якое мае ўстой лі вую се ман ты ку 
«ўрад лі вас ці», «ба гац ця», «жыц ця», «да бра бы-
ту». Шля хам кан так тнай ма гіі жы та за бяс печ ва ла 
да бра быт, урад лі васць, ба гац це, зда роў е ўдзе ль-
ні кам аб ра ду і, апра ча та го, за сце ра га ла (ахоў ва-
ла) ад маг чы ма га не га тыў на га знеш ня га ўплы ву 
(ча раў). У в. Ка цу ры — ка лі ад праў ля лі вян чац ца, 
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аб сы па лі жы там. Пры язджа лі ўжо з вян чан ня, 
устра ча лі ма ла дых з хле бам і со ллю, з ка ра ва ем, 
аб сы па лі жы там, гра шы ма, кан фе та мі [5, с. 370].

На за бес пя чэн не да бра бы ту, шчас лі ва га жыц-
ця ў па ры, ахо ву ад ва ро жых уплы ваў на кі ра ва на 
сус трэ ча ма ла дых з хле бам (хле бам-со ллю). З хле-
бам-со ллю сус тра ка юць ма ла до га ў ма ла дой, ма ла-
дых са шлю бу, ма ла дых у ха це ма ла до га, што сім-
ва лі зуе па жа дан не, каб яны бы лі шчас лі вы мі і за-
мож ны мі. Па ўспа мі нах інфар ма та ра А. А. Аўра-
мец, 1913 г. н., якая вы хо дзі ла за муж у 1930 г. у 
вёс ку Да ра шэ ві чы, «як сус тра ка лі ў свёк ра, ужэ з 
возу як злез ла, пры шла к па ро гу, стра чае свяк ру ха 
мя не — з хле бам. Сус трэ лі ся, па ца ла ва лі ся. Да ла 
мне га рэл кі. Я вы пі ла трош кі. І сын жа яе вы піў. 
Яна па кла ні ла ся, а я ея па ца ла ва ла ў ру ку і ў го ла-
ву. «За хо дзь це ў ха ту!» Увай шлі ў ха ту. Я кі даю 
жы та: сып ну ла на печ, і на по кут, і ту да, і ўсю ды» 
(за піс зроб ле ны К. А. Цвір ка) [3, с. 549].

Сім во лі ка га рэл кі

Вы раз ны сім ва ліч ны ста тус на тра ды цый ным 
вя сел лі ме ла га рэл ка [1, с. 117]; якая ў на род ным 
уяў лен ні з’яўля ецца не адлуч ным эле мен там сва-
тан ня. Так, у в. Гра баў у сва ты «не слі бу тыл ку га-
рэл кі, бул ку хле ба, як той, хто ба га ты, дык ужэ і 
са ла возь ме» [5, с. 365]. А ў в. Ляс ка ві чы існа ваў 
на ступ ны звы чай: ка лі ба ць ка вы пі ваў чар ку га-
рэл кі, то гэ та азна ча ла, што ён дае зго ду да чцэ 
вы хо дзіць за муж за хлоп ца [4, с. 359].

У вя се ль ных пес нях, што спя ва юць пры ад-
праў лен ні жа ні ха па ма ла дую, ма ці ра іць сы ну, 
«штоб не піў пер ша га ку бач ка, а каб ліў ко ні ку 
на гры вач ку». У бе ла ру саў існа ва ла па вер’е, 
што ўстры ман не ад ежы і піт ва на ўлас ным вя-
сел лі за бяс печ ва ла ў бу ду чым ся мей ным жыц-
ці за мож насць. Та му ма ла ды пры сус трэ чы з 
ба ць ка мі ма ла дой вы лі ваў за ся бе пад не се ную 
яму чар ку га рэл кі: каб у яго сям’і ўся го бы ло 
да во лі (аж це раз край лі ло ся) [59, с. 23]. У в. 
Баг ры ма ві чы — ка лі хло пец ехаў па ма ла дую, 
спя ва лі:

Да ра но ж, ра но, як у на шым два ры за зві не ло.
Да ра но ж, ра но, не зві не ло — га ва ры ло.
Да ра но ж, ра но, ма ці сы на па ўча ла,
Да ра но ж, ра но, у да рож ку спраў ля ла.
Да ра но ж, ра но, мой сы но чак (Дзі мач ка),
Да ра но ж, ра но, ой, як едзеш к цеш чы на двор.
Да ра но ж, ра но, бу дзе ця бе цеш ча ўстра чаць,
Да ра но ж, ра но, пер вым куб кам ві таць.
Да ра но ж, ра но, да ні пі куб ка пер ва го,
Да ра но ж, ра но, і злі вай на грыў ку.
Да ра но ж, ра но, штоб у ка ня грыў ка мок ра бу ла.
Да ра но ж, ра но, штоб та бе до ля доб ра бу ла… [2, с. 361].

Сім во лі ка мё ду

Устой лі вым сім ва лам са лод ка га жыц ця 
з’яўля ецца мёд. Для інда еўра пей цаў мёд вы сту-
паў эта ло нам са лод кас ці, а са мі пан яцці «са лод-
кі», «п’яны», «ві но» ма юць цес ную су вязь з пан-
яццем «мя до вы» [1, с. 322]. Па ўсюд на на Бе ла ру-
сі кор мяць мё дам ма ла дую (ма ла дых) у ха це ма-
ла до га: не ка ль кі раз оў пад ман ва ючы, і то ль кі за 
апош нім раз ам да юць па спра ба ваць мё ду, што 

час цей за ўсё сім ва лі зуе ня ўстой лі васць па чуц-
цё ва га кам па нен та ка хан ня. Па успа мі нах 
А. А. Аўра мец, якая вы хо дзі ла за муж у вёс ку Да-
ра шэ ві чы: «У свёк ра па са дзі лі мя не за стол ужэ, 
па ста ві лі міс ку мё ду, на ма зуе дзя ць ка лус ту мё-
ду. На хлеб — мёд. Пад ышоў і це раз стол: „Вот я 
ха чу сваю ма ла дую ўгас ціць»… А я, дур ная, да 
то ль кі пра цяг ну ла ру ку це раз стол, ха це ла мёд 
браць, а ён ка жа: „Не… Ра на!..». То я ўжэ і ся джу, 
га то ва пла каць, а яны ўсе ра го чуць» [3, с. 549].

Сім во лі ка (сма жа най/ва ра най) ку ры цы

Ма гіч най аб ра да вай стра вай на роз ных эта пах 
вя сел ля з’яўля ецца сма жа ная ку ры ца (пе вень). 
Яна мае су вязь з рэ пра дук тыў най ма гі яй, якая 
бы ла на кі ра ва на на за бес пя чэн не фер ты ль нас ці 
ма ла дой жан чы ны. Інфар ма тар А. А. Аўра мец, 
1913 г. нар., ура джэн ка в. Сня дзін, успа мі нае: «А 
ўжэ як еха ла на ша пры дан не з Сня дзі на! Да на 
па ры ко ней, да з квет ка мі, да з му зы кан та мі! Да 
як па йма лі пеў ня! Да за кру ці лі пеў ня! Да ўзя лі 
аглоб лю. Да па ве сі лі та го пеў ня на тую аглоб лю. 
На кла лі агню ся род два ра. Хоць і ле та! І ба ялі ся 
агню. Да асма лі лі та го пеў ня, аскуб лі. Да ўзя лі не-
йка га чы гу на, да зва ры лі та го пеў ня» [3, с. 549].

Та кім чы нам, вя сел ле ў Пет ры каў скім ра ёне 
ха рак та ры зу ецца ба га тай сім во лі кай, ка ра ні 
якой зна хо дзяц ца ў глы бо кай ста ра жыт нас ці. 
Важ на адзна чыць, што сім ва лы за ўсё ды ма юць 
тра ды цый ную асно ву, якая не па дзе ль на ад вы-
то каў іх па сту по ва га фар мі ра ван ня як вы яўлен-
ня ўстой лі вас ці на род на га све та пог ля ду і све таў-
спры ман ня. Пра нік нен не ў се ман ты ку вя се ль-
ных сім ва лаў рас кры вае не ка то рыя аспек ты 
ком плек су тра ды цый ных све та пог ляд ных уяў-
лен няў.
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Д
 ля ад на го з са мых арха ічных жан раў вус най  
 на род най твор час ці — за моў — ха рак тэр на  
 не то ль кі пра ста та, ла пі дар насць (сціс-

ласць) пры вы каз ван ні на ват са мых скла да ных 
ду мак, сю жэт насць, але і ад люс тра ван не све та-
пог ляд ных, рэ лі гій ных, ма ра ль на-этыч ных уяў-
лен няў на шых ста ра жыт ных про дкаў. Яшчэ 
Е. Р. Ра ма наў вы каз ваў дум ку ад нос на та го, што 
за мо ва з’яўля ецца надзвы чай каш тоў ным ма тэ-
ры ялам «для гіс то рыі ку ль тур на га раз віц ця рус-
ка га ча ла ве ка» [1, с. VІІІ]. Сап раў ды, вар та то ль-
кі ўчы тац ца ў лю бы тэкст, і мы ад кры ем для ся бе 
па этыч ны свет, які пры ўваж лі вым стаў лен ні да 
яго мо жа па ве да міць нам пра на ша га да лё ка га 
про дка без ліч ці ка вых рэ чаў. На прык лад, за мо-
ва «Ад по рчы», за пі са ная ад Во ль гі Мі ка ла еўны 
Са ві ка вай, 1925 г. н., якая на ра дзі ла ся ў в. Гра баў 
Пет ры каў ска га ра ёна: «Вы го няю я, раб бо жы, із 
ра бы бо жь ей (імя) вся ко го не чіс та га ду ха імем 
Гос под нім, Ду хам Свя тым, крес том жы вот во-
ряш чім, тра вой лю тою, мо літ ва мі свя тых. Па сы-
лаю ад ска га кня зя, вы ве дзі із сей ра бі цы (імя) 
сво ега не чіс то го ду ха і дай апяць ста ро му ха зяй-
ну, прі бя ры апяць на свае пре жнія ру кі, па шлі яго 
в мар ску глу бі ну, за клю чы яго на ве кі в мар ской 
глу бі не тре мя клю ча мі жэ лез ны мі, тре мя за мка мі 
бу лат ны мі, за пя ча тай яго трэ мя пе ча ця мі са ла мо-
на вы мі, за клю чы яго тре мя за кляц ця мі гас под ні-
мі. А ты, не чыс ты дух, не ста ні её це ле са мі ў пра-
ўдзе. Сло во маё креп ко». У да дзе ным вы пад ку мы 
ма ем спра ву з інтэр фе рэн цы яй, г. зн. на ла жэн-
нем, зліц цём роз ных ку ль тур ных па то каў: у мо ве 
— на ту ра ль ны бі лін гвізм, у рэ лі гіі — языч ніц тва і 
хрыс ці янства, дзе раб бо жы (за маў ля ль нік) вы га-
няе «не чыс та га ду ха іме нем Гас под нім, Ду хам 
Свя тым, крас том жы ват ва раш чым, тра вой лю-
тай, ма літ ва мі свя тых». Мож на з упэў не нас цю га-
ва рыць, што пры ве дзе ная за мо ва, як і за мо ва «О 
спа се ніі» ўзнік ла на да во лі по знім эта пе — па сля 
пры няц ця хрыс ці янства. Ад нак дух языч ніц тва 
жы ве ў рэ ка мен да цы ях (чы та ецца зран ку, да 
ўсхо ду со нца, трой чы па ўта ра ючы). У тэк сце тво-
ра «свя тая бо жая цэр каў» зна хо дзіц ца «ў чыс тым 
по лі» і ў гэ тым свя тым для хрыс ці ян мес цы ад бы-
ва ецца языч ніц кі ры ту ал за маў лен ня: «Сам раб 
бо жы (імя) за га ва рі ва ецца ад кал ду ноў, ад кал ду-
нь яў, ад ве ду нь яў». Да та го ж пад ра бяз на рас пра-

СВЯТ ЛА НА ВЯР ГЕ ЕНКА

ЗА МОЎ НАЯ ТРА ДЫ ЦЫЯ 
ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ

ца ва ны ма тыў «Шлях за маў ля ль ні ка да сак ра ль-
на га мес ца»: «Па йду, бла гас ла вясь, з ха ты дзвя-
ра мі ў се ні, з се ней ва двор, з два ра ў ва ро та пад 
крас нае со лныш ка, пад чіс тае поле. Зу сім іншую 
кар ці ну на зі ра ем у за мо ве «От по рчі с вет ра». 
Тут ўсё пра сяк ну та языч ніц кі мі ўяў лен ня мі: і 
акцы яна ль ная час тка (усе дзея нні рэ гла мен ту-
юцца языч ніц ка-ве дый скі мі пан яцця мі), і рэ аль-
ная час тка (на га во ра ную ва ду з ка ло дзе жа або з 
«трох про ру бей», «тры разы ака ты ва ют ёй ба ль-
но га»), і воб раз ная сіс тэ ма (звяр та юцца да ва-
дзя ні ка («ца ра рач но га»).

У пет ры каў скай ка лек цыі за пі са ны за моў ныя 
тэк сты роз ных фун кцы яна ль на-тэ ма тыч ных 
груп. Ка лі су адно сіць ко ль кас ныя па каз чы кі, то 
ні яка га ад хі лен ня, ні якай ад мет нас ці ў па ра-
ўнан ні з іншы мі рэ гі ёна мі мы не на зі ра ем: ся род 
за пі саў пе ра ва жа юць ле ка выя за мо вы, за тым у 
той жа па сля доў нас ці пры бліз на раз мяр коў ва-
юцца іншыя тэ ма тыч ныя гру пы. З прад стаў ле-
ных за моў ных тэк стаў 62,6 % ле ка вых (ад по рчы 
— 9 %; ад зуб но га бо лю — 7,5 %; ад спу гу — 6 %; 
ад бо лю ў гор ле, ад кры ва цё ку — па 4,5 %; ад уда-
ру — 3 % і г.д.); 14 % гас па дар чых; 12,1 % са цы яль-
на-бы та вых, па 6,5 % — ад ня чыс тай сі лы і ахоў-
ных; 4,7 % лю боў ных.

Вя лі кую каш тоў насць уяў ля юць за мо вы, за-
пі са ныя ў в. Да ра шэ ві чы ад Ган ны Фё да раў ны 
Кан ды бі най, 1945 г. н., якія аб’ядноў ва юцца ў 
ком плекс з 17 ле ка вых і 5 гас па дар чых. Яны пра-
маў ля юцца ў пэў ныя дні тыд ня, г. зн., што тут 
важ ную ро лю ад ыгры вае тэм па ра ль ны код, ка лі 
ў пра цэс ле ка ван ня актыў на ўклю ча ецца і час, 
які лі чыц ца най бо льш эфек тыў ным для ля чэн ня 
той ці іншай хва ро бы. Так, у пан ядзе лак «па сля 
за ка та» чы та ецца за мо ва «Ад ро жы»; «у па ўна-
лун не» — «Каб не ба ле лі ру кі», «Каб не ба ле лі 
но гі»; «на за ха дзе со нца» — «Ад ге ма роя»; у 
аўто рак — «Каб муж не піў», «Як вы ра та ваць ча-
ла ве ка ад па смя рот най хва ро бы» («чы таць на 
ўшчэр бны ме сяц») і г.д. на ўсе дні тыд ня апра ча 
ня дзе лі («в без лун ную ноч чы таць на ча ла ве ка, 
які спіць»). Ана ла гіч на да пэў ных дзён пры мер-
ка ва на пра маў лен не і гас па дар чых за моў. Так, у 
чац вер вар та чы таць за мо ву «Каб не зглу мі лі 
ваш ага род», а ў суб оту рэ ка мен ду ецца за маў-
ляць «Ад уро ку жы вё лы», «Су праць шкод ні каў 
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на ага ро дзе», «Каб ку ры не слі ся», «Каб шмат 
бы ло яек». Ці ка ва адзна чыць, што лю боў ныя за-
мо вы, па свед чан ні Ган ны Фё да раў ны, трэ ба чы-
таць пе ра важ на ў суб оту, але за мо ву «На за ха-
ван не ка хан ня» «га ва рыць то ль кі ў аўто рак, се-
ра ду і суб оту — «баб’і дні».

Та кім чы нам, за моў ны ўні вер сум акту алі зуе 
час як фак тар, які бо льш актыў на спры яе па зі-
тыў на му ўздзе янню за мо вы, пе ра тва ра ючы яго 
(час) у актыў на га саў дзе ль ні ка ма гіч на га пра цэ-
су. Ме на ві та та му інфар ма тар час та га во рыць: 
«чы таць тры дня па сля за ка та», «чы таць у па ўна-
лун не», «чы таць на за ха дзе со нца», «чы таць на 
ўшчэр бны ме сяц».

Пры зна ёмстве з за мо ва мі Пет ры каў ска га ра-
ёна мы сус трэ лі ці ка вы ва ры янт за мо вы «Ад ро-
жы». Інфар ма тар Ган на Фё да раў на Кан ды бі на 
рас па вя дае на ступ нае: «Чы таць там, дзе жы ве 
хво ры, мес ца, дзе ро жа, на крыць чыр во най тка-
ні наю». Сам тэкст гу чыць так: «Ішоў стра лец, нёс 
ла рэц, за пнуў ся і ўпаў, што ўра ніў, усё пад абраў. 
За браў з ра бы (імя) ро жу, па клаў у ла рэц, а ла рэц 
— у ра го жу. Амінь. Чы таць тры дні па сля за ка та». 
У мно гіх іншых за пі сах, на прык лад, Ка лін ка віц-
кіх, нам сус трэў ся ва ры янт гэ тай за мо вы, які не-
абход на «чы таць на ба ль но га тры дні пад рад, па 
тры разы па сля за хо ду со нца» (за пі са на ад Леш-
нік Анта ні ны Фё да раў ны, 1924 г. н., в. Пру док Ка-
лін ка віц ка га ра ёна). Нас здзі ві ла не сто ль кі амаль 
да слоў нае су па дзен не тэк ста і жыц цё ва ве ра год-
най сі ту ацыі. Та кія су па дзен ні сус тра ка юцца, на-
прык лад, у за мо вах «Ад зуб но га бо лю». Здзі ві ла, 
як чуй на ад рэ ага ваў наш твор ца на гэ тую зме ну, 
не па ру шыў шы рыт міч най арга ні за цыі тэк ста і 
рыф мы. У ад ным тэк сце ідзе ста рац, ня се ла рац, 
у дру гім — ідзе стра ле ц, ня се ла рэ ц.

Та кую ж ва ры ятыў насць мож на на зі раць і ў 
за мо вах «Ад лі шая», «Ад кры ва цё ку» («… Шлі трі 
ка ле кі че рез трі ре кі, сек лі, ру ба лі, кровь за мав-
ля лі/за мы ка лі») і інш. Тут ад роз нен няў у тэк сце і 
ў ка мен та рыі да яго яшчэ ме ней. У пет ры каў скіх 
за пі сах ка мен та рый інфар ма та ра та кі: «Чы таць у 
чац вер в без лун ную ноч, чы таць на ча ла ве ка, які 
спіць: «Стры гун-лі шай, жыць не ме шай. Па йдзі 
на ле ша га, на пса лах ма та га, на ка та ву са та га, на 
лес су хі, на аўраг пус ты. Там та бе раз дол ле, там 
та бе пры вол ле, сай дзі з ра ба бо жа га (імя) ад ны не 
і да ве ку. Амінь» (за пі са на ад Кан ды бі най Ган ны 
Фё да раў ны, 1945 г. н., в. Да ра шэ ві чы). Пад обная 
з’ява свед чыць аб тым, што за мо вы ад хва роб, 
якія час та сус тра ка лі ся, бы лі знач на рас паў сю-
джа ны, ге агра фія іх бы та ван ня — па лес кі рэ гі ён.

Ад мет ным тэк стам у ана лі зу емай ка лек цыі 
мож на лі чыць за мо ву «Ад бо лі ў га ла ве». У на-
зва ным тво ры мы сус трэ лі ся з алю зі яй, што 
знай шла ад люс тра ван не ў ма ты ве «Спо са бы па-
збаў лен ня ад хва ро бы»: «…  Ад ам пе рад ась боль 
Еве, Ева — змяе, змяя — яблы ку, яблы ка — со-
ней ку, со ней ка — мо ру, мо ра — вет ры ку, ве цер 
раз вее».

У пе ра важ най бо ль шас ці за мо вы бу ду юцца 
на па ра ўнан ні ці су па стаў лен ні, што ўплы вае і 
на ха рак тар па бу до вы тэк ста. Так, у за мо ве «Каб 
муж не піў» да ецца та кое зу сім не ча ка нае су па-
стаў лен не са ста нам ня бож чы ка: «Як не мо жа ён 

(ня бож чык — С.В.) піць-пі ра ва ці, як не мо жа ён 
з са ва на ўста ва ці, так хай раб (імя) не п’е ві на зе-
ле на, бра гу хме ль ну, пі ва пен на». Па ра ўнан не ж 
час та афар мля ецца пры да па мо зе скла да на га 
злуч ні ка як-так і: «Як пя сок у ва дзе атра жа ецца, 
так бя ль мо ў воз еры атра жа ецца» («Ад бя ль ма ў 
гла зу») або «як свет лая ня дзе ля ёсць, бы ла і бу-
дзе, так і зда роў е… бу дзе «(«Ад бо лі ў га ла ве»), 
«как свя тые мош чі не бо лят, так і ў ра ба оні бо-
лець не бу дут» («Ад бо лі ў сус та вах»).

Ана лі зу ючы ме ха нізм эма цы яна ль на га ўздзе-
яння за мо вы на ча ла ве ка, вар та перш за ўсё 
адзна чыць ба га тую ме та фо ры ку. Цэн тра ль ным 
ядром па этыч на га воб ра за за мо вы з’яўля ецца 
ўва саб лен не (пер са ні фі ка цыя), або ад ухаў лен не 
(пра за па пея), ка лі ўсе з’явы пры ро ды ад ушаў ля-
юцца і ства ра ецца адзі нае цэ лае — ача ла ве ча ны 
свет. І гэ та зу сім на ту ра ль на, ка лі ўзга даць, што ў 
той час, ка лі на ра дзі ла ся за мо ва, ча ла век не вы-
лу чаў ся бе з ака ля ючай пры ро ды і ўсё ўспры маў 
жы вым, та кім, як ён сам. «Лю дзі тут звы чай на 
ве раць то ль кі та му, што са мі ба чаць… іх вы ха-
ван не і не абход насць па ста янна га по шу ку срод-
каў да жыц ця па вер глі іх у та кі стан, ка лі ўсе іх 
раз ва гі не вы хо дзяць за межы та го, што ад но сіц-
ца да іх ця лес на га зда роў я, уда ла га па ля ван ня і 
рыб най лоў лі, да ган длю і вай ны: і ўсе гэ тыя рэ-
чы з’яўля юцца для іх як бы асно ва мі, з якіх яны 
ро бяць усе свае вы ні кі не то ль кі аб сва ім жыл лі, 
сва іх за нят ках і ўчын ках, але на ват аб сва іх за ба-
бо нах і бос твах» [2, с. 11-12]. Та му так час та да 
хва ро бы звяр та юцца як да раз умнай, мыс ля чай 
асо бы, пер са ні фі ку ючы яе: «За лат нік-за лат ні ча-
нь ка, доб ры пан ічка. Што ж ты рас ха дзіў ся, ча го 
раз ва ру шыў ся…», «За ра-за ра ніч ка, мая сяс-
трыч ка, у ця бе — сын, а ў мя не — доч ка…», «Рэ-
дзь ка ба лю чая, рэ дзь ка ка лю чая… сгінь, пра па-
дзі, па ра бе бо жай (імя) не ха дзі…», «Стры гун-лі-
шай, жыць не мя шай. Падзі на ле ша га… Там та бе 
раз дол ле, там та бе пры вол ле…», «Асі на, асі на, 
вы ле чы маю ру ку (ці на гу) з гэ тай га дзі ны…», 
«Во лос, во лос, услышь мой го лос…». Пад обных 
пры кла даў мож на пры вес ці без ліч. Гэ та не вы-
пад ко ва, і тут да мес ца ўспом ніць сцвяр джэн не 
Э. Б. Тай ла ра: «Ані мізм утрым лі вае ў са бе не ка-
ль кі да ктрын, якія не паз беж на пры во дзяць да 
ад ухаў лен ня (оли цет во ре ния), та му дзі ку ны і 
вар ва ры без уся ля ка га, на пэў на, на ма ган ня ад-
ухаў ля юць з’явы, якія мы пры гра ніч най на пру-
жа нас ці на шай фан та зіі здо ль ны ад ухаў ляць то-
ль кі з да па мо гай свя до май ме та фа ры» [3, с. 57].

Звяр ну ла на ся бе ўва гу за мо ва «Як вы ра та-
ваць ча ла ве ка ад па смя рот най хва ро бы». Ад мет-
насць яе ў тым, што за маў ля ль нік про сіць да па-
мо гі ў «сі лы цём най». Звы чай на ж пры ля чэн ні 
хва ро бы, а гэ та лі чыц ца спра вай да бра дзей най, 
за маў ля ль нік звяр та ецца да бос кіх (Ісу са Хрыс-
та, Ба га ро дзі цы, анё лаў, свя тых) ці да языч ніц кіх 
па моч ні каў («ва да-ва дзі ца», «за ра-за ра ніч ка», 
«вод нае люс тэр ка, бо жая ва да», «ноч ка цём ная, 
зо рь ка ясная» і інш.), да пэў ных дрэў («асін ка, 
асін ка, вы ле чы маю ру ку», «дуб, дуб, ва зь мі свой 
ду баг лот»). Най час цей зва рот ад ра су ецца не-
пас рэд на хва ро бе («лі ха-пуд, не будзь у ра бы…», 
«ску ла, ску ла, вы ха дзі сю да», «стры гун-лі шай, 
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жыць не мя шай» і інш.). На ват ка лі про сь ба ад-
ра са ва на дэ ма на ла гіч най істо це, якая па вод ле 
на род ных уяў лен няў з’яўля ецца па гроз лі вай, 
не бяс печ най, і та ды ле кар ся бе ад чу вае ча ла ве-
кам, які ро біць доб рую спра ву: «Цар реч ной (ва-
дзя нік — С.В.), дай ва ды … на зда роў е» («Ад по-
рчі с вет ра»). У раз гля да емай за мо ве за маў ля ль-
нік зу сім не ча ка на аб’яўляе ся бе слу гой са та ны: 
«Чорт-са та на, ка пы ты, ра га, мне, слу зе сва ёй, 
да па мо гі, за мест ра бы(а) (імя) са ба ку згу бі, па ха-
вай…» Маг чы ма, ле ка ван не ўяў ля ецца «спра вай 
грэш най», бо ад сы ла ецца «па смя рот ная хва ро-
ба» на ні чым не ві на ва тую істо ту — са ба ку — з 
ад на го бос ка га тва рэн ня па сы ла ецца на дру гое. 
Да та го ж са ба ка спрад ве ку лі чыў ся аб арон цам 
ча ла ве ка, яго ным вер ным сяб рам. «Са ба ка ўяў-
ля ецца як ува саб лен не ад да нас ці і вер нас ці» [4, 
с. 396]. Раз ам з тым адзна чым, што гэ ты воб раз 
амбі ва лен тны і мог трак та вац ца ў роз ныя ча сы і 
ўва саб лен нем д’ябла, і па моч ні кам па ста ра: «у 
ча сы Ся рэд не веч ча псы — ува саб лен не ня вер-
ных, са ба кі звяз ва лі ся з ня чыс тай сі лай (у ад па-
вед нас ці з антыч най тра ды цы яй); чор ны са ба ка 
вы сту паў сім ва лам д’ябла… Ад нак псы так са ма і 
па моч ні кі па ста раў, яны ахоў ва юць і на кі роў ва-
юць ста так, і ў гэ тай якас ці воб раз пса мо жа тлу-
ма чыц ца як але го рыя свяш чэн ні ка» [4, с. 396]. У 
мі фа ла гіч ным уяў лен ні ста ра жыт на га ча ла ве ка 
са ба ка надзя ляў ся не звы чай ны мі здо ль нас ця мі 
«прад каз ваць лёс і ад га няць ня чыс тую сі лу» 
(У. Ко валь), і ў гэ тым пла не мож на су пра цьс та-
яць «сі ле ака яннай». Ган на Фё да раў на пад ра бяз-
на пе рад ала і акцы яна ль ную час тку за моў на га 
ры ту ала: «Ка лі ча ла век па смя рот на хво ры, яго 
хва ро бу зво дзяць на са ба ку, му жы ка — на ка бе-
ля, жан чы ны — на су ку. Уз яць шор стку са ба кі, 
спа ліць яе, за мо ву чы таць на пе пел, пе пел за ка-
паць пад асі наю…». Гэ тае дзея нне ад роз ні ва ецца 
ад ахвя рап ры на шэн ня пад час ры ту ала аб вор-
ван ня вёс кі, якое апіс вае У. Ко валь: «У аб ра дзе 
ры ту аль на га аб вор ван ня вёс кі, якое ад бы ва ла ся 
ў час эпі дэ мій, са ба ка … мог вы кон ваць ро лю 
ахвя ры; яго жы вым кі да лі ў яму, ку ды кі да лі так-
са ма здох шую у час эпі дэ міі жы вё лу; по тым у гэ-
тую яму ста ві лі драў ля ны слуп, з яко га шля хам 
трэн ня аб яго сан на га по ла за зда бы ва лі «жы вы 
агонь». Праз дым вог ніш ча, за па ле на га ад гэ та га 
агню, пра во дзі лі ўсіх жы вёл і пра хо дзі лі са мі — 
дзе ля ачыш чэн ня і збе ра жэн ня аж згуб на га 
ўздзе яння смер ці» [5, с. 139]. І ў тэк сце за мо вы 
за маў ля ль нік дзей ні чае ад па вед на: вы ра кае са-
ба ку на ма руд ную па кут лі вую смерць, на сы ла-
ючы на яго «тас ку, су хо ту, сэр ца ла мо ту, смер ці 
хва ро бу». Та му ле кар-за маў ля ль нік і ацэ нь вае 
свае дзея нні як грэш ныя, а ся бе ата ясам лі вае са 
слу гой дэ ма на ла гіч най сі лы.

Вя лі кая ўва га над ава ла ся не то ль кі вер ба ль-
на му, але і акцы яна ль на-рэ аль на му кам па нен-
там за моў на га ком плек су. Так, каб вы ле чыць ад 
спу ду, інфар ма тар па ве да мі ла цэ лы сцэ на рый 
ры ту аль на га дзея ння, які па пя рэд ні чае са мо му 
за маў лен ню: «У вёс цы за ўсё ды ёсць печ, а ў ды-
ма хо дзе «вьюш ка с от вер сці ем». У лю бы дзень на 
за ка це со нца на браць ва ды і трой чы пра ліць праз 
гэ та «от вер сціе», да ваць піць ба ль но му па не ка ль-
кі глыт коў тры разы ў дзень. Так са ма мож на 

знай сці дош чач ку лю бо га дрэ ва (акра мя асі ны) з 
вы бі тым «от вер сці ем» ад суч ка. Праз гэ тую дзір-
ку трой чы пра ліць ва ду і даць піць ба ль но му». 
Тое ж са мае і ў «За мо ве ма ці на п’яні цу сы на»: 
«Трэ ба пра вез ці ва ду праз тры вёс кі ў ад чы не-
най па су дзі не. Не шта за ста нец ца, не шта згу біц-
ца. На тую ва ду, што за ста нец ца, на га ва рыць, не 
ўва хо дзя чы ў сваю ха ту, і ўве ча ры та го ж дня па-
па іце гэ таю ва дою сы на. Піць ён пе ра ста не. Ка лі 
хто по тым бу дзе пы тац ца, як ён пе ра стаў піць — 
не ка жы це, сы ну так са ма ні чо га не ка жы це…». 
Пад обная інфар ма цыя з’яўля ецца надзвы чай 
важ най та му, што дае маг чы масць па зна ёміц ца 
по ўнас цю з акцы яна ль на-вер ба ль на-рэ аль ным 
ком плек сам, г. зн. уба чыць по ўнае ры ту аль на-
ма гіч нае дзей ства. На жаль, та кіх пад ра бяз ных 
ка мен та ры яў на шы інфар ма та ры пе рад аваць па 
роз ных пры чы нах не жа да юць, аб мя жоў ва ючы-
ся ў леп шым вы пад ку сціс лы мі па ве дам лен ня мі 
ты пу: «не да едзе ную піш чу от даць пці цам», «на-
га вор ваць як ка лы хан ку», «за га ва рі ваць в сто ро-
ну ле са», а ў бо ль шас ці вы пад каў па ве дам ля юць 
то ль кі ко ль касць раз оў для па ўта рэн ня.

Та кім чы нам мы ба чым, як код дзея ння пад-
ма цоў ва ецца прад мет на-атры бу тыў ным ко дам, 
а ён у сваю чар гу арга ніч на да паў няе вер ба ль ны 
код, злі ва ючы ся ў сін крэ тыч ны вер ба ль на-акцы-
яна ль на-рэ аль ны ком плекс.
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ЗА МО ВЫ
Ад спу ду

Гос па ду Бо гу па ма лю са, Свя той Дзе ве па кла-
ню са. Пер шым раз ом, леп шым ча сом збаў ра ба 
(імя) Бо жа га ад спу гу. Як ва да сця кае ў мо ры, як 
пці ца ля ціць у не бе, як ве цер ня се ліс це, так і з 
ду шы і це ла зга ні спуг з ра ба Бо жа га (імя) свай-
го. Ды за шчы ці ад бе даў. Амінь.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

* * *
 Зо ры-за рні цы, гас под нія па маш ні цы, па ма га-

лі Бо гу, па ма жы це і мне. Ран нія зор кі, вя чэр нія, і 
Бо жы дзя нё чак, свя тая ня дзе ль ка, пры сту пі це, 
па ма жы це ра бу Бо жа му (імя) ад іспу гу. Ся дзіць 
са ла вей ка на стаў бе, уе гняз дзеч ка са бе. Як са ла-
вей ку на стаў бе не ся дзець, гняз дзеч ка не віць, 
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дзе так не ва дзіць, так та бе, пе ра па лох, у (імя) не 
бы ваць ні жа ноц ка га, ні хла поц ка га, ні муж чын-
ска га, ні дзя воц ка га, ні та ва рыц ка га, ні ка ці на га, 
ні ку ры на га, ні цы ган ска га, ні са бац ка га. І ссы-
лаю вас, пе ра па ло хі, на мха, на ба ла та, на ні цыя 
ло зы, на быс трыя во ды. Там вам стай кі па зас ці-
ла ныя, ку бач кі пан алі ва ныя. Там вам піць і ўя-
даць, у ра ба Бо жа га (імя) пе ра па ло ху не бы ваць.

Ад спу ду, каб спа лі дзе ці

Для хлоп чы каў (чы таць 9 р.):
 — А ты, пуд, не гу дзі, уно чы Са шу не бу дзі. 

Ля ці на сі няе мо ра, на кру тые бе ре га, і гдзе та вар 
не хо дзіць, буй ны го лас не да но сіць.

* * *
По сі не му мо рю Бо жа Ма ці хо дзіць, свай го 

сы ноч ка за руч кі во дзіць, на руч кі ру ка ві цы 
надзя вая. А ру ка ві цы з ру чок упа лі, а Са шы пе-
ре па ло хі пра па лі.

* * *
Для дзяў чы нак (чы таць 9 р.):
— На сі нем мо ры сруб ста іць, а ў той ха це цэр-

ква ста іць, а ў той цэр каў цы тры сяс тры цы ся-
дзіць. Оны не ўме юць ні шыць, ні ткаць, ні ўмы-
ваць, то ль кі ўме юць дзе вач кам спуг об ораць.

Ад га лаў ной бо лі

Зо ло ту ха срэб ра ная, вы йдзі з ма ёй га ла вы, з 
ру мя на га це ль ца, жоў тае кас ці, з па ль чы каў, з 
за ла тых сус таў чы каў. У но чы не ха дзі, кос ці мае 
не ло мі, Гос по дзі, па ма жы. Амінь.

Ад зуб ной бо лі

Пы тае ма ла дзік у ста ро га:
 — Гдзе ты быў?
 — На том све це.
 — Што ты ба чыў?
 — У мёр твых зу бы.
 — Якія ў мёр тва га зу бы?
 — Как сталь.
Еслі ў Ся рож кі зу бы бо ль ные, чтоб зу бы ў 

Ся рож кі пе ре ста лі.

За пі са на ў в. Ха лод ні кі Ка лін ка віц ка га р-на

ад Быч коў скай Лю бо ві Апа на саў ны, 1933 г. н.

(ра ней пра жы ва ла ў в. Шас то ві чы 

Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Быч коў скай С. (2007)

Ад па жа ру

 Го па дзі, Свя тая Ба га ро дзі ца Ма ці, трэ ба па-
жар га ва ра ці. Ды му, ды му, не рас кла дай ся па 
зям лі, а пад ымай ся стаў бом у не ба.

Ад ня чыс тай сі лы

Ане мезь (анёл) струж (страж), стой ка ля мя-
не, дзень і ноч будзь у по ма чы.

Як ма ла ко пра па дзе ў ка ро вы. 
Ад уро ку жы вё лы

Уга няю на поле ка роў ку, хай шаў ко ву тра віч ку 
з’ядае. Ідзі ў поле па сі ся і ваў ка не ба іся. Там та бе 
кры ні ца, там та бе ва дзі ца, там ця бе ўстрэ не Свя ты 
Са му іл. Там та бе жоў та мас ла, бе лы сыр. За чым 
во ра гам гу бы і зу бы, каб не пры ста лі ўро кі.

Ад кры ва цё ку

Ля це лі са ка рэ кі це раз тры рэ кі, ста лі цэр кву 
бу да ваць. Цэр ква ста ла — у (імя) кроў пе ра ста ла 
(9 раз оў).

Ад зві ху і ўда ру

Свя та Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі к на шай 
ха це (імя) удар га ва ра ці. Ад жоў тай кас ці, чыр во-
най кры ві, ру мя на га це ла, сі няе жы лы, па кас цях 
не ха дзі, кас цей не ла мі, а ла мі ты ду ба да зе ле ня. 
Да па мо жа ад Гос па да Бо га і ад мя не.

Ад ро жы

Свя та Бо жа Ма ці, пры сту пі к на шай ха це 
(імя) ро жу га ва ра ці. Ад жоў тай кас ці, чыр во най 
кры вы, ру мя на га це ла, каб не свер бе ла, не ба ле-
ла, не ад’япе ры ва ла ся (ад кі да ла ся). Сі нія цвя точ-
кі, зя лё ныя цвя точ кі, я вас уга ва раю (9 раз оў).

Ад уро каў

Свя та Бо жа Ма ці, пры сту пі к на шай ха це 
(імя) уро кі га ва ра ці. Ля це лі са ро кі, уха пі лі ўро кі. 
Сэр ца не ма ры, кас цей не ла мі, кры ві не су шы. 
Ля ці це на ба ла та, на ча ра та, там гу ляй це, спа чы-
вай це, май го це ла не ча пай це (9 раз оў).

* * *
О, Гос па дзі Бо жа, ба гас ла ві, Гос па дзі Бо жа, 

па ма жы. Гос па ду Бо гу па ма лю ся і Пра чыс тай 
Ма ці пры кла ню ся. Пра чыс тая Маць пры сту пая і 
ад пры тчы по ма чы да вая. Ты ж, ца ры ца-ва дзі ца, 
прэк рас ная дзя ві ца, Бо жая па мош ні ца, ва дзі ца-
вас тош ні ца, уся му све ту по мош ні ца. Вы цяк ла ты 
з сі ня га мо ра, уз ні ма лась са мхоў, з ба ло таў, з-пад 
кру тых бе ра гоў, раз мы ва ла ты жоў тыя пяс кі, аб-
мы ва ла сы роя ка рэн ня, бе лае ка мен ня, чор нае 
крэ мен ня. Аб мый ра ба Бо жа га пры тча і шпад ча, 
му зьс кая і жэ ньс кая, хла печ ная і дзя воч чая, і 
пань скае, і цы га ньс кае, і жы доў сь кае, і вет ра ное, 
і нут ра ное, і на моў нае, і на га вор нае, і пад умнае, і 
па гад нае, і ад уся кіх ад вы плят коў і ча ра дзей ні-
каў. І я вы га ва рую, вы маў ляю ў ра ба Бо жа га із 
буй ныя га ла вы, із ясных ва чэй, із чор ных бра вей, 
із ра ці ва га сэр ца, із сі ня га жы ва та, із каш чэй, із 
маш чэй, із жыл, із па жыл, із ва ла су, із го ла су. І 
вы га ва рую — вы маў ляю, на рэ кі на су то кі ссы-
лаю. На рэ ках, на су то ках ля жыць бе лы ка мень; 
на тым бе лым ка мя ні ста яць ста лы чэ са выя, на 
тых ста лах ска цер ці бя лыя, пан алі ва ны куб кі він-
ныя, там ста яць кар ва ці чэ са выя, на тых кар ва цях 
пад ушкі пу ха выя. Там та бе, пры тча, гу ляць, жоў-
тыя пяс кі вы му ваць, за ста лом ся дзець, він ныя 
ча ры са пі ваць і на чэ са вых кар ва цях у пу хо вых 
пад ушках ад ды хаць, а ў ра ба Бо жа га ня бы ваць.

Ад уро ку жы вё лы

Ка роў ка мая, я к та бе іду і з хле бам, і з шчас-
цем, і з до ляю. Я ця бе за сце ра гаю ад лі хіх ве дзь-
маў, ад сі ль ных вят роў, ад дроб ных да жджэй, я 
ця бе ссы лаю на буй ныя вят ры, на ні цыя ло зы.

Ад уро каў ка ро ве

Пер шым раз ам, леп шым ча сам, дай, Гос па дзі, 
на па лу чан не ма ёй ка роў цы ма ла ка на пры баў-
ку, ка ро вач цы на зда роў е, дру гім сці хам, гас под-
нім слы хам. Амінь.
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Ад уро каў дзі ця ці

У ня дзе лю ра не нь ко свет ла со неч ко за хо-
дзіць, свет ла Бо жа Ма ці па са доч ку хо дзіць, бе-
ла го сы ноч ка но сіць. Стра чае Ісус Хрыс тос Бо-
жу Маць і пы тае:

 — Ча го, мам ка, пла чэш?
 — Пла чу, ры даю, бе ла го сы ноч ка спа ві ваю. 

Ён ра жо ны, хрыш чо ны, го рач ка і ўро каў ня 
знае. Амінь.

* * *
Уро кі, вы, уро кі, ка лі ж вы над ума ны, ка лі ж 

вы ня га дан ны, ці ж вы жа ноц кіе, ці ж вы па ра-
боц кіе, ці ж вы баб скіе, ці вы дзец кіе? То ж ідзі-
ця вы на шып шы ну, на гор ку асі ну. Там вам пра-
бы ваць, ра бе Бо жай (імя) уро каў не бу ваць, кас-
ці не ла маць, пад гру дзі не пад пі раць, кры ві не 
вы са саць і га ла вы не раз бо ваць. Амінь.

Ад на чніц

Бы ло ў мя не тры дзя ві цы-сяс тры цы. Ішлі га-
ва ра ці на чні цы на ўсо кія го ры, на жоў тыя пяс ка. 
Мы бра лі, пры пя ва лі, сон на (імя) на сы ла лі, каб 
спа ла, пры бы ва ла і не ўспа мі на ла (9 раз оў).

Ад за лат ні ка

За лат ніч ку, за лат ніч ку, ты Бо жа ча ла веч ку, 
стань на мясц ечку на за ла том крэс ліч ку, дзе па-
пка на ра дзіў, мам ка на ра дзі ла. Там та бе сто лі кі 
пад асце ле ны, з ду бо вым ка лоч кам, шаў ко вым 
шну роч кам, там та бе пі цен не і ядзен не. У бо кі не 
ўпі рай, на спі ну не ўпа дай, дзе тат ка на гра дзіў, 
дзе мам ка на ра дзі ла.

Ад хва ро бы ва чэй

Бы ло ў ба ць ка тры сы ны: адзін ко ні па се, дру-
гі за га няе, а трэ ці лу но зга няе.

Ад ля ку, спу ду

Свя та Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі лі к на-
шай ха це (імя) спуд га ва ра ці. Муж чын скі, хла по-
чы, дзя во чы, дзі цё ны, ка ці ны, сві ня чы, са ба чы, 
гу сі ны, ку ры ны, вя до мы і не вя до мы (9 раз оў).

За пі са на ў в. Бе лін

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча),

сту дэн ткай Ча рэў кай Т. (2002 г)

Для пчол, каб вя лі ся

 Стой, рой ма ла ды! Не іграй, да сы рой зям лі 
пры па дай. Вось вам, пчол кі, свят лі ца — но вая, 
ця со вая, ад мыс ло вая. Жыць вам тут і быць сто 
лет і зім і дзвес ці дзя цей па ва дзіць. І ты, мат ка, 
лі па Вал ля на, лі па крас ная дзя ві ца, і ты, тру-
цень Іван, па ра ней уста вай це, сва іх дзе так па-
бу джай це і па сы лай це ў цем ныя ля сы, у шчы-
рыя ба ры. Май це шум ба ра вы, май це роў пру-
да вы, мя дзве джую ла пу, воў чы рост. Саг ра бай-
це, змя тай це ся. Да чу жых пчол не ля тай це і 
чу жых да ся бе не пус кай це. Як ма ці-зям лі свай-
го мес ца пі ль нуй це ся.

Ад ма лан кі

Сце ра жы, Бо жа, ту чу гра за вую, збе ра жы, 
Бо жа, ні ву тру да вую, дай, Бо жа, у доб ры час.

Ад змяі

Га дзя, га дзя, га дзя! Уні мі свой ядзе, а не ўні-
меш свай го яду — бу ду га дзю за клі наць ясным 
со нцам, дроб ны мі звяз да мі і ўсім мі рам пра вас-
лаў ным. Мі ха ілам Архіс тра ці гам, Чуд ным Ія рэ-
маю, утрэн няю і вя чэр няю за рою.

Як ска ці ну на па шу вы га няць

Ва ро та як ад чы ня юць, як та вар на па шу вы га-
ня юць, зло му зве ру рот за мком за чы ня юць, каб 
ён ву ша мі не цяг нуў, і ва ча мі не гля нуў, і ро та не 
раз яўляў, год да ма ей ху доб кі не пры сту паў, 
дзень пад со ней кам, ноч пад ме ся цам, пад ясны-
мі за ра мі, пад гас под ні мі сла ва мі…

Ад уда ру

Уда ру-гас па да ру, не ўпа мі най ся ты ні ў кра су, 
ні ў цвят ку, ні схо да, ні пад по ўня. Сам Гос па дзі, 
пры сту пі і па ма жы, зда роў ечка па ста на ві.

На ду бо вым пя нёч ку ста іць ліп ка. Той ліп-
цы ка рэ нь чы каў не пус ка ці, ліс цей ку не зе ля-
не ці, а ў ета га ча ла ве ка кас та лом цы не бу ва ці, 
па кас цях не ха дзі ці, кас цей не ла мі ці, не кры-
шы ці, не ка ло ці, не ба ле ці, не га рэ ці і не ўпа мі-
нац ца.

Ад хва ро бы ва чэй

Гос па дзі Бо жа, па ма жы да пры сту пі ў ра ба 
Бо жа га (імя) бя ль мо шап та ці. У ня дзе ль ку ра не-
нь ка со ней ка не ўсхо дзіць, сам Гас подзь Бог па 
не бу хо дзіць, за са бою тры кро лі кі во дзіць: на сі-
нём па яджае, бе лым па га няе, крас ным да ха ро-
шым да з ва чэй бя ль мо зга няе. Амінь. Дру гім 
раз очкам, леп шым ча соч кам, ска рэй шым, па-
мач ней шым… (чы та юць тры разы).

Ад зуб но га бо лю

Ма ла дзік ма ла ды, у ця бе рог за ла ты, на мо ры 
ку паў ся, мне па ка заў ся. Та бе цём ныя но чы — 
мне свет лыя но чы. Та бе на вы са ту — мне на кра-
са ту. Та бе на ўбы так, а мне — на пры бы так. Пы-
таў ся ста ры ў ма ла до га, ці ба ляць зу бы ў мяр тва-
га. Не ба ляць у смер ці і ў мя не да смер ці.

Ад на чніц

У цём ным ле се ста іць хат ка, а ў той хат цы — 
ваў чы ца. Тая ваў чы ца па ле се бя жыць і кры-
чыць. А Іва ну спаць і гу ляць, і це лу пры бу ваць.

Ад за лат ні ка

За лат нік-за лат ніч ку, стань ты на сва ём мясц-
ечку, на за ла том крэс леч ку. Кля но вым ліс ці кам 
за сця лі ся, ма ка вым зер ней кам за ка ці ся, на сва-
ём мясц ечку аста на ві ся. Га ва рыць — не яра ваць, 
сы рую зя ме ль ку тап таць. Як той ба бе Ка ця ры не 
з та го све ту не ўста ваць, з жо на мі не жа на ваць, 
мё ду, ві на не ўпі ваць, так за лат ні ку не бы ва ці, 
кас цей не ла ма ці, кры ві не тур ба ва ці.

На сон

Ішоў Свя ты Юрай з Мі ко лай, стра чае за рні-
цу:

 — Ку ды ты ідзеш?
 — Іду ў чыс тае поле Гос па да Бо га шу каць. 

Гос па да Бо га не знай шла, ды Ла ры се сон пры-
няс ла.
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Пры суш ка лю боў ная

У по ўнач трэ ба бы ло па йсці на скры жа ван не 
да рог і знай сці там лу чын ку, пры нес ці яе з са-
бою ў ха ту, за па ліць і тры маць пе рад печ кай, 
каб дым з яе ішоў у тру бу. Зваць па іме ні ка ха-
на га па куль га рыць лу чын ка, гле дзя чы на пол-
ымя. На дру гі дзень ён па він ны пры йсці да 
дзяў чы ны. Каб бы лі доб рыя вы ні кі, трэ ба па сля 
та го, як зга рыць лу чы на, пра чы таць на ступ ныя 
сло вы:

— Ста ну я, ра ба Бо жья (имя) бла гас ля вясь, 
вой ду пе ре крес тясь из из бы в две ри, из из бы в 
во ро та, вы йду в чис то поле, в под вос точ ную 
сто ро ну, в под вос точ ной сто ро не сто ит из ба, 
сре ди из бы ле жит дос ка, под дос кой тос ка. Пла-
чет тос ка, ры да ет тос ка, бе ло го све та до жи да-
ется. Бе лый свет крас но го со лныш ка до жи да-
ется, ра ду ется и ве се лит ся. Так ме ня, ра бу Бо-
жью (имя), до жи дал ся, ра до вал ся и ве се лил ся, 
не мог бы без ме ня ни жить, ни быть, ни есть, 
ни пить, ни на утрен ней за ре, ни на ве чер ней, 
как ры ба без во ды, как мла де нец без ма те ри, 
без ма те ри на мо ло ка, без ма те ри на чре ва не 
мо жет жить, так бы раб (имя) без ра бы (имя) не 
мог бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на 
утрен ней за ре, ни на ве чер ней, ни в об ыден, ни 
в пол день, ни при час тых звез дах, ни при буй-
ных вет рах, ни в день при солнце, ни в ночь при 
ме ся це. Впи вай ся, тос ка, въе дай ся, тос ка, в 
грудь, в сердце, во весь жи вот раз ом, раз рас-
тись и раз ро дись по всем жи лам, по всем кос-
тям су хо той и ло мо той по ра бе (имя).

Як хло пец ідзе ў армію

Со нцам асвя чу ся, а ме ся цам аб га ра жу ся, а 
за ла ты мі клю ча мі за мкну ся, зо ра мі асып лю ся, 
ні ко га не ба юся, а Гас подзь мя не ўстрэ ціць у вя-
лі кай да ро зе.

На по спех у су дзе

Еду на мя дзве дзю, га дам па га няю, еду па да-
ро зе шы ро кай, гу бы, зу бы за бі ваю, суд дзям тус-
лі ну ў во чы на кі даю, штоб пла хую рэч не га ва-
ры лі. Ста іць цар ква з за ла ты мі дзвя ра мі, ся дзіць 
Маць Пра чыс тая з два нац ца ці за мка мі, за мы кае 
суд дзям гу бы і зу бы, штоб пла хую рэч не га ва-
ры лі.

Ад бла го га ча ла ве ка

Згу бы не на ха дзі, і да мя не не пры ха дзі, і не 
на вя дай ся, і з го рам не знай ся.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы),

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

За мо ва ад іспу га

 Ішла (імя ка го ле чыш) да рож каю, да рож каю 
шы ро каю, на тае да рож кі дуб ста іць вы со кі, на 
ім ліс це шы ро ка, ка рэн не глы бо ка. Ля та го ду ба 
кры ні ца, ля тае кры ні цы дзі ві ца, тая дзі ві ца ва ду 
бра ла да па іла, да па іла, да па іла, каб яна ні ко лі 
не хва рэ ла, не хва рэ ла, не хва рэ ла. Вы йдзі пут 
дзя воц кі, пут хла пец кі, пут муж чын скі, пут жэн-
скі, пут та ва ры чы, пут кон скі, пут сві ня чы, пут 

са ба чы, пут ка ці ны, пут ку ры ны, пут гу сі ны, ве-
раб’іны, за ечы, мя дзве жы, ка зі ны, лі сі ны, вы-
йдзі з кас цей, з мас цей. Тут та бе не бы ваць (імя 
ка го ле чыш), кры ві не це раць. Каб ты ішоў, як па 
вет рыч ку па йшоў, каб та бе ні ўро кі, ні падзіў кі, 
ні на маў ка, каб Бог па слаў зда роў ечка.

За мо ва ад жы ва та

За лат ні чок, за лат ні чок, па жы ва ту не ха дзі, 
жы ва та не бу дзі, у спі ну не ўда рай, у лад но не 
ўбі вай, пад гру дзі не пад бі вай, стань на сваё мес-
цеч ка, на за ла том крэс леч ку.

За мо ва ад ску лы

Ску ла-ску ла ні ца, па кас цях не ха дзі, кас цей 
не ла мі, вы йдзі з кас цей з мас цей, вы йдзі з кас-
цей, з мас цей, тут та бе не бы ваць, кас цей не ла-
маць, ідзі на су хія ля са, на бя гу чыя во ды, там ця-
бе жда лі, там та бе ку бач кі на лі ва лі, там ця бе час-
та ваць бу дуць.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Ду бі най Лі дзіі Андрэ еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

За мо ва ад пу зу (жы вот пу чыт)

 Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Пра чыс тай 
па кла ню ся. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі пуз 
уга ва раць. На вя лі кам ба ло це, на ста рам мос це 
бя жыць воўк, іль ня ныя но гі, ка нап ля ная га ла-
ва. Ля Да вы да ва два ра ста яць дзеў кі та бу на мі. 
На ся лян скай га рэ ка ва лі кі ку юць да ў мяш кі 
ду юць. Го рэ не га рыць, а бо ле не ба ліць у ра ба 
Бо жа га…

За мо ва ад ятра зі (кос ці ло міць)

Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Пра чыс тай 
па кла ню ся. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі 
ятразь уга ва ра ці. Як лі сі ца мі не ра ці, пеш ком на 
ка ле ні не сес ці, так та бе, ятразь, не ад ры вац ца 
на бе лых кас цях, на сі ніх жы лах.

За мо ва ад на чні цы

Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Пра чыс тай 
па кла ню ся. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі на-
чні цы ўга ва ра ці. На чні цы-сяс тры цы, на це вам 
шчот ку, гра бен ку — ча шы це ся, гра бі це ся, ад ра-
ба Бо жа га (імя) ад ча пі це ся.

За мо ва ад крык сы

Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Пра чыс тай 
па кла ню ся. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры сту пі 
крык су ўга ва ра ці. Пра чыс та Бо жа Ма ці, у ця-
бе — сы нок, у мя не — да чка. У зня се ле і зму-
чым за 39 зе мель. Там бу дуць мам кі, ня нь кі, 
пя лен кі, бо я, бед на ма ці, не ма гу спа ві ва ці. 
Ня хай спіць.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Куд ра вец Ган ны Іва наў ны, 1922 г. н.,

сту дэн тка мі Скач ко вай Т., Ка роў кі най А.

За мо ва на сон

 У ня дзе лю ра но ха дзі ла Бо жа Ма ці па расе, 
свай го сы на ва дзі ла. Пры вя ла к сі ня му мо ру, на 
сі нім мо ры — ка мень, на ка ме ні — цэр коў. Там 
сам Гас подзь ся дзіць і кні жач ку дзер жыць. Пры-
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хо дзіць Бо жа Ма ці яго пу та ці: — Сы нок, ці ты 
спіш, ці ты так ся дзіш? — Я не сплю, я так ся джу. 
Сніў ся мне сон, не та кі дзіў ны, як пра ціў ны: хо-
ча мя не на Ду най уз яць, на крэст руч кі раз апя ці. 
Пят ра, Па ўле, ідзі за га дай ста ро му і ма ла до му, і 
за ве дом шча му, хто еты сон зна ць ме, не за бу ва-
ць ме. Пе рад ім Бог ста яць ме, кні жач ку чы та ць-
ме, кроў раз лі ва ць ме.

Мо лит ва на сон гря ду щий

Во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, аминь. 
Гос по ди Ии су се Хрис тос, Сы не Бо жий. Мо лит-
ва ра да Про чис тая Тво ея Ма те ре. Пре по доб ных 
и Бо го нос ных Оцец на шых и всех Свя тых, па ми-
луй нас. Аминь.

Ма літ ва на сон

Спаць ла жу ся, крас том краш чу ся. Ангел-хра-
ні цель, мой свя ты па кра ві цель, хра ні маю ду шу 
із ве че ра да по ўна чы, а з по ўна чы да све ту, Іі сус 
Хрыс тос да са ма га ве ку. Амінь.

За мо ва «звоч» (ад уро каў)

Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Пра чыс тай 
па кла ню ся. Свя тая Пра чыс тая Бо жая Ма ці, 
пры сту пі ўро кі ўга ва ра ці. Уро кі хла пе чыя, уро кі 
муж чын скія, уро кі жа но чыя. А ты, пры стрэ чэ, 
доб ры ча ла ве чэ, а ты, ка роў ка-не ўба ча, рож ка мі 
аб ка лі ся, хвас тком атлак ні ся, ідзі на поле тра ві-
цу з’яда ці, ва дзі цу спі ва ці, а та бе, до нь ка мая, 
пры бу ва ці з бе ла га ма лач ка, з чыр во нае кры ві, з 
жоў та го моз гу і сі ніх жыл. Амінь.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н.,

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Ма ша ко вай А.

* * *
 За мо вы — гэ та сла ва іда ла, гэ та страш ныя 

сла ва. Усё гэ та не па-бо жа му! Мы  са мі ра бі лі, 
ка лі бы лі ма ла ды мі. Уга ня лі пер шы раз ка ро ву са 
два ра, і за мук ну лі за мка, і па ла жы лі пад ігной у 
са рай, а по тым вы гна лі на па шу (так нам ска за лі 
зра біць ста рэй шыя лю дзі). І як за мук ну лі ка роў-
ку, так яна і па гі ну ла ад на шае ру кі, а ле пі не 
ста ла.

* * *
Ба ялі «зно су» дзя цей. Гэ та ка лі ра бё нак быў 

ма ле нь кі і сі ль на кры чаў, а ў су сед скім два рэ то-
жа быў ра бё нак та ко га ўзрос ту, але спа кой ны, 
трэ ба бы ло па між па вес вы рваць мху і пад ку-
рыць ка ля лю ль кі ма ло га, та ды ўжо той бу дзе 
кры чаць, а тваё бу дзе спа кой нае.

* * *
Каб з дзет ка мі і з усі мі род ны мі бы ло ўсё доб-

ра, трэ ба так га ва рыць 9 раз оў:
— Што ду ма юць мам кі — ня хай мам кам, а 

што ду ма юць дзет кі — дзет кам.

* * *
Ад ша лё най са ба кі га ва ры лі так:
— Са ба ка-гар лач, на та бе ка лач, ты мя не не 

бач.
Гэ та трэ ба ска заць 9 раз оў, і са ба кі да жэ не 

брэ шуць.

* * *
За мо ва ад пу да:
Шоў дзя док це раз шас ток, нёс пі лу і та па рок, 

та па рок упаў у … пуд пра паў.
9 раз оў.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы

ад Бі ча на Мі ха іла Фё да ра ві ча, 1928 г. н.,

Бі чан Во ль гі Фё да раў ны, 1929 г. н.,

сту дэн ткай Мя жэ нь ка А. (2003 г.)

Еслі да лі імя в чесць мёр тво го че ло ве ка

 Трэ ба пе ре крес ціць че ло ве ка за на ва. По тым, 
да ждав шысь па лна лу нія, аб мыць че ло ве ка на га-
во ра най ва дой, вы цер ці льня ным па ло цен цэм 
без ры сун ка і эта па ло цен цэ ад нес ці на клад біш-
чэ око ло двух ча соў дня. Па ве сіў на сук его, на-
го ва рі ваць на ступ нае:

— Ва імя От ца і Сы на і Свя то го Ду ха, амінь. 
Ны не і пріс на, ва ве кі ве коў. Ма ці-сы ра зям ля, 
ты по іш і кор міш праз свае чрэ во зем ное кор ні 
всех дзе ре вь яў, да ёш і ад ні ма еш, ра жа еш і вас пі-
ты ва еш мер твэ і жы вэ. За бе рі че рез кор ні тэ, 
што я с ра бы (імя) взя ла, а че рез сук та бе ад да ла. 
Жы во му — жы вэ. Ключ, за мок, язык. Амінь, 
амінь, амінь.

Ад бес аў

За га вар чы та ецца в па лна лу ніе прі све че га-
ряш чей:

— Пла кун, пла кун, пла каў ты доў га і мно га, а 
вы пла каў ма ла. Не ка ці цесь, твоі слё зы, па чіс-
тым по лі, не раз на сісь, твой вой, па сі не му мо рю, 
будзь ты стра шан бес амі і по лу бе са мі, ста ры мі 
ве дзь ма мі кі евскі мі. А не да дут па ка ріц ца, уто пі 
іх в сле зах, да ўбе гут ані от тво его па зо ріш ча. За-
мкні ты іх в ямы пре іспод нія. Будзь, мае сло ва, 
прі та бе креп ко і твер до, век ве ком. Амінь.

Штоб су да ра гай но гу не све ло в ва дзе

На го во ріць на бу лаў ку і за сцег нуць на ку па-
ль ні ку:

— Сплес ні з гу ся, з ка ра ся, са всех вод ных і 
пад вод ных, з мел кіх і ба ль шых, з пад вод най тра-
вы, кам нёў, пес ку. Так бы всё лад но і надзёж но. 
Як за плыл, так і вы плыл. Як в во ду за шол, так і 
вы шел. Амінь, амінь, амінь.

Ад по рчі с вет ра

Бе рут во ду із ко лод ца ілі трех про ру бей і ока-
ты ва ют ей бо ль но го трі раза. Прі чер па ніі во ды 
прі го ва рі ва ют:

 — Царь реч ны, дай ва ды на бол та ной, на ле-
го ту, на здо ро вье ра бу Бо жа му (імя).

Ког да не сут во ду бо ль но му, по пу ці не зда ро-
ва юцца ні с кем і ні с кем не го во рят.

О спа се ніі

Чі та ецца ўтром, до вос хо да со нца, тріж ды 
под ряд:

— Па йду, бла гас ла вясь, з ха ты дзве ра мі ў се-
ні, з се ней ва двор, з два ра ў ва ро та, пад крас нае 
со лныш ка, пад чіс тае поле. В чіс том по лі ста іць 
свя тая Бо жа цэр каў. Са мі цар скія дзве ры рас-
тва ра юцца, сам раб Бо жы (імя) за го ва рі ва ецца 
ад кал ду ноў, ад кал ду нь яў, ад ве ду нь яў, хто на 
(імя) лі хое ду мае, той счі тай в ле су ле сок, в мо-
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ре — пе сок, а на не бі — звёз ды і во ве кі ве коў. 
Амінь.

Для зда роў я

Га ва рыць на млад ме сяц та ко вы сло вы:
 — Ба цюш ка млад ме сяц, до ро гой дру жо чек, 

за ла ты ро жо чек, дай та бе, Гос подзь, за ла тыя ро-
гі, мне — доб ро го здо ро вья.

Ад по рчі

Про го ва рі ва ют в пол ноч, по вер нуў шысь лі-
цом к рас кры то му окну:

— Вы го няю я, раб Бо жы, із ра бы Бо жь ей (імя) 
вся ко го не чіс та га ду ха імем гос под нім, Ду хам 
Свя тым, Крес том Жы вот во ряш чім, тра вой лю-
тою, мо літ ва мі свя тых. Па сы лаю ад ска га кня зя, 
вы ве дзі із сей ра бі цы (імя) сво его не чіс то го ду ха 
і дай апяць ста ро му ха зяй ну, прі бя ры апяць на 
сваі пре жніе ру кі, па шлі его в мар ску глу бі ну, за-
клю чы его на ве кі в мар ской глу бі не тре мя клю-
ча мі жэ лез ны мі, тре мя за мка мі бу лат ны мі, за пя-
ча тай его тре мя пе ча ця мі са ла мо на вы мі, за клю-
чы его тре мя за кля ці ямі гос под ні мі. А ты, не чыс-
ты дух, не ста ні её це ле са мі в пра ўдзе. Сло во моё 
креп ко.

За пі са на ў г. Рэ чы ца

ад Са ві ка вай Во ль гі Мі ка ла еўны, 1925 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Гра баў Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Ба ран А.
* * *

 Пер шым раз ком, леп шым час ком, Пра чыс-
тая Бо жая Ма ці, пры дзі к ма ёй ха ці, к На сці-дзі-
ця ці пуд, ярас ці, удар го во ры ці. У по лі-раз до лі 3 
гру шы, 3 ко люч кі, 3 кро ват кі. Гос по дзі Бо жа, по-
мо жы.

Дру гім раз ком, трэ цім раз ком.
9 раз пе ра ка заць.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Мар цын ке віч Анас та сіі Мі ка ла еўны, 1929 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю.,

 Хо дзь ка Н. (2007 г.)

Ад зві ху

 Пра чыс та Бо жа Ма ці, Бо жа па мач ні ца, Бо жа 
сяс тры ца, зям ля — Тац ця на, ва да — Уль яна. Я не 
пры шла ва ды браць, а пры шла по мо чы про сі ці. 
Пры дзі це, пры сту пі це, там звіх га во ра чы, каб не 
бо ле ло і вер ну лось, а ста ла нож ка на мес ца (і 
пра ця га ва еш но гу тую).

Ад зуб но га бо лю

Мо ло дзік-мо ло дзі чок, Пя рун-зо ло ці чок, по 
не бу хо дзіш, ты ўся кіх лю дзей ба чыш: і мёр-
твых, і жы вых. Ба ляць у ніх зу бы, ці не, хай дасць 
Бог, штоб у (імя) зу бы не ба ле лі.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., 

Ка на пац кай Ю., Хо дзь ка Н. (2007 г.)

Каб не зу ро чы лі

 Пер шым раз ком, леп шым час ком, ты мая 
(імя), пад пе ра жы ся, пры стры каў, на моў каў 
не бой ся. Як на сі нім мо ры ля жыць бе лы ка-

мень, на сі нім мо ры ніх то бе ла га ка ме ня не 
сар ве і ніх то маю (імя) не пры стрык не і не 
ўрак не.

Па ўта раць 3 разы.

Ад іспу га

Бег ваў чок праз жа лез ны мас ток, мас ток пра-
ва ліў ся — пуд пра ва ліў ся.

Па ўта раць 3 разы.

Ад зуб но га бо лю

Ма ла дзік ма ла дой, у ця бе рог за ла той, ты на 
мо ры бы ваў, усё ві даў, каб не ба ле лі зу бы ў (імя).

Каб ка ро ва ма ла ко да ва ла

Пер шым раз ком, леп шым час ком, пра шу я 
Гос па да Бо га і Пра чыс ту Ма цер, і Свя то га Гео-
ргія Па бе да нос ца, Свя то га Мі ха іла Чу дат вор ца. 
Штоб ты, мая ка роў ка (імя), па меж ах ха дзі ла, 
шаў ко ву траў ку і расу са бе ела, ма лач ко са бе 
збі ра ла. Як пры бы вае ме сяц на за ры, так ня хай 
пры бы вае ў ка роў кі ма ёй ма лач ко. Штоб так 
пры бы ва ла і з рог, і з чор на ра бае сас кі, і з бе лае 
кас ці.

Ад іспу га

Пер шым раз ком, леп шым час ком, пра шу я 
Гос па да Бо га і Пра чыс ту Ма цер. Уда ру, уда ру, 
гас па да ру. Я ця бе вы га во раю, ідзі ты пол ем-не-
да лою. Не будзь ты пе рада мною.

Па ўта раць 3 разы.

На кроў

Свя тые анге лы, бя ры це іглы за ла ціс тыя, за-
ця гі вай це ніт кі шаў ка віс тыя, за цяг вай це ра ну 
ра бу Бо жа му (імя). Як во ран не крык не, то кры ві 
не кап нуць. Амінь.

Еслі ба ліць га ла ва

Нуж на сесць на та бу рэт ку, за крыць во чы, ру-
кі па ла жыць на ка ле ні ла до ня мі ўверх, рас сла-
біц ца на 1-2 мі ну ты. За цем ці хім шо па там, как 
мож на мед лен нее, ска заць:

— Ту ман на ве ялся, па том рас се ялся, аб ла ка 
да ждзём-сне гам пра йшлі, на зям лю ўшлі. Уха-
дзі-ка і ты, боль, із ме ня, чэ раз за пад на вас ток, 
чэ раз ка лі наў мас ток.

Га ва рыць 2-3 мі ну ты.

* * *
На Іва наў дзень (Ку па ла) па йці ў поле і вы-

браць са мы вы со кі ко лас, і сар ваць яго, і га ва-
рыць:

— Как сто ит ко лос вы ше дру гих, так и я ра ба 
(імя) бу ду вы ше дру гих.

За шыць у ад ден не і на сіць пры са бе.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Се ра ды Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

На кроў

 Ішоў Ры гор між гор, сус трэў Бо жую Ма ці. — 
Ку ды ты ідзеш, Ры гор? — Іду к (імя) кроў за маў-
ляць. — За маў ляй, Ры гор (9 раз), штоб не ка па ла 
не раз.
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Ад па жа ру

Цар Ча ра дзей, агнём не ўла дзей, жар кіх 
іскраў не рас кі дай, пус то го ды му не пус кай. 
Цур — амін, стоў бом дым.

На ўра джай

Жы то часць, се яць час. Не сам з соб ою, Гос-
под Бог со мною.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

Каб дзі цё бы ло зда ро вым

Каб дзі ця не ба ле ла, пе рад тым як кар міць 
груд дзю, па маж гу бы сва ёй кроў ю. Та ды ўжо 
мо жаш вы цер ці і кар міць. І ён не бу дзе ба-
лець.

Каб дзі цё доб ра спа ла

Ка лі пры вя зеш ма ло га да до му, трэ ба па клас ці 
яго ка ля пе чы. Хай па ля жыць мі ну ту, та ды спа-
кой на мо жаш яго ў кра ват ку не сці. То ён та ды 
бу дзе спа кой на спаць.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн тка мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

* * *
 Еслі каг да ку да-ні будзь са бі ра ешся в да ро гу, 

таг да нада пе ред ней ска заць:
— Еду я ў да ро гу, Пра чіс та Бо жа Ма цер впе-

ре дзі, а злая сі ла аста ёцца па за дзі. Амінь.

* * *
А еслі хо ціш, штоб Бог па мог, таг да нада па-

ма ліц ца так:
 — Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Ма рыі па-

кла ню ся. Свя тая Ма рыя, Ма ці Гас под ня, пры-
сту пі, па ма жы. Свя ты дзя нёк, свя ты ве ча рок, 
свя тыя за рніч кі — усе Бо гу па мач ніч кі, пры сту-
пі це, па ма жы це…

А па том га ва ріш, што ха ціш па пра сіць.

* * *
Еслі ха ціш не сас ніць пла хі сон, таг да, каг да 

бу дзеш спаць клас ці ся, нада пра га ва рыць:
 — Спаць ла жу ся, крэс том крэш чу ся, су па-

ста та не ба юся. А ты, су па стат, не ха дзі кру гом 
ха ты, шчэз ні ты, пра па дзі, як соль на ва дзе, як 
авёс на агні. Агонь па гас, Ісус Хрыс тос пры нас. 
Амінь.

* * *
Каг да ця бе пра ня ла ікот ка, таг да нада ска-

заць:
— Хто мя не ўспа мя нуў, штоб тая з пе чы гры-

ма нуў. Кро ме май го ро ду, ку ба рэм у во ду.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

Ка ро ве, як аце ліц ца

 Доб ры дзень, ка роў ка, пры йшла я да ця бе і з 
хле бам, і з со ллю, і з лас каю, а ты для мя не ма-
лоч на, а са ма для ся бе каб не бы ла ўроч на.

Ад гры жы

Грыць-грыз ні ца, доб рая ма ла дзі ца, ты кас ці 
не ла мі, сэр ца не та мі. Ня ма та бе мес ца ў сэр цы 
ра ба Бо жа га (імя). Ідзі ў цём ны лес, там ля жыць 
гні лая ка ло да. Там та бе мес ца грызць. Амінь.

Ад да ма во га

Доб ры дзень та бе, дзе дзіш ча, шы ро кая ба ра-
дзіш ча, ку ча ра вая га ла віш ча. Ка лі ты свой да ма-
вы, жы ві ж на мас цы, аб ха дзі ка ля гэ тай ска ці-
ны, чор на-ра бой шар сці ны па чэс ці. А ка лі ты 
чу жы па сы ла ль нік, ідзі к яму па гу ляй, яго ска ці-
ну па га няй, а маю не ча пай.

Ад бо лю зу боў

Ма ла дзік ма ла ды, у ця бе рог за ла ты, на мо ры 
ку паў ся, мне па ка заў ся. Та бе — цём ныя но чы, 
мне — свет лыя во чы. Та бе — на вы са ту, мне — на 
кра са ту. Та бе — на ўбы так, мне — на пры бы так. 
Пы таў ся ста ры ў ма ла до га ці ба ляць ў мяр тво га. 
Не ба ляць у смер ці і ў мя не да смер ці.

Шап нуць 2 разы.

Ад бо лю ў спі не

Дуб ня на дуб няк, пе ра стань ба лець, спі на, а 
сус таў на сус таў, спі на ба лець пе ра стань. Гас-
подзь з по мач чу, а я з лёг кім ду хам. Амінь.

Ад уро ку

На вя лі кім по лі, на раз дол лі, ся дзіць сам Гас-
подзь на вя лі кім кам ні, за ла тым кі ём ма хае, ра бу 
Бо жыю (імя) падзы вае. Та бе, ра ба Бо жая (імя), 
не бі ваць, уро ку не бы ваць.

Ад уро ку ка ро вы

Ішоў сам Гас подзь Ісус Хрыс тос з свя тых ня-
бёс, згу біў за ла тыя клю чы з шаў ко ва га по яса. 
Ту дою Свя тая Пра чыс тая ішла, за ла тыя клю чы 
знай шла. Пра шу я ця бе і ма лю, Свя тая Пра чыс-
тая, Бо жая Ма ці, ад мык ні за ла тыя за мкі ў мо ры, 
ка лі ка роў цы вы мя ма ла ка да во лі, каб не бы ла 
ўроч на і на ўвесь год ма лоч на.

Каб ка ро ва ад да ва ла ўсё ма ла ко

Зо рач ка, не той ся, уро ку не бой ся, хвас том 
не ма тай, на га мі не бры кай, і ма ла ко мне ад дай.

Ад мы шэй

Мыш ка, мыш ка, за гры зай, а май го да бра не 
ча пай. А ка лі хо чаш маё да бро грыз ці, я та бе кла-
ду дзі кі ка мень.

Ад ве раб’ёў

Ты, ве ра бей ка Ад ам, я та бе за го на свай го не 
дам. Ля ці ў алеш нік на кар чы. Там та бе за сці ла-
ны стол, ядзен не і пі цен не. Бог з по мач чу, а я з 
ду хам.

За пі са на ў в. Фі лі па ві чы

ад Дзег ця рэн ка Надзеі Мі ка ла еўны, 1926 г. н.,

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

Ад ле су на

 Ха джу па ля сах, па кус тах, па імхах, па ба-
ло тах, па лы ка дзё рах, па гні лі цах, па чар ні-
цах, па ма лі нах — ку ды не ха джу, ні ко лі не 
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блу джу, со нца па со нцу, ме сяц па ме ся цу; пры 
час тых зор ках, пры вя чэр ніх зо рах ха джу, не 
блу джу, а та бе, ляс ны ха зя ін, па кор насць ад-
да ла; ад мя не, ра ба, ад мат ні ся, у бя ро зу аб-
ярні ся. Амінь.

Ад да ма во га

Цар два ра вы! Ца ры ца-два ра ві ца! Ад вя жы ся, 
ад ка ці ся, у мой двор не ка жы ся, та бе тут не век 
жыць, а ня дзе лю быць. Сту пай у ра ку глы бо кую, 
на асі ну вы со кую. Асі на, тра сі ся, ва дзя ні ца, 
уймі ся. Я за кон пры ні маў, зла ты крыж ца ла ваў; 
мне з та бой не ва дзіц ца, не ку міц ца. Сту пай у 
бор, к ляс но му ха зя іну, ён ця бе ждаў, на імху па-
сцель слаў, му ра вой усці лаў, у ізга лоў е ка ло ду 
клаў. З ім та бе спаць, а мне, хрыш чо на му, ця бе 
не ві даць.

Ад ня чыс тай сі лы

На сі нім мо ры — ка мень, на тым кам ні — 
дуб, на тым ду бе — тры дзе вяць ка ка тоў, на 
тых ка ка тах — тры дзе вяць гняз доў, на тых 
гняз дах — тры дзе вяць са рок. Тры дзе вяць урок 
ад жа ноч ча, ад дзя воч ча, ад хла печ ча, ад муж-
чын ска, ру сы во лас, чор ны во лас, ры жы во лас, 
бе лы во лас. Свя тыя свя точ кі, ха дзі це ка мне на 
по мач. Я з сла ва мі, Бог з ду ха мі; як ста ла, так 
пе ра ста ла.

Ад зуб но га бо лю

О вы, зу бы, зу бы! Ча му ж вы не бе лы, ды ру-
ды? Хі ба вы што кеп ска жа ва лі, што хва ро бы да-
ста лі? Пе ра ста нь це ж вы хва рэ ці, бу дзе це, як вя-
лі кі пан у га рэ це. А ка лі не пе ра ста не це ба ле ці, 
то мы бу дзем вас жа ле зам цяг ну ці. Ідзі ж ты, хва-
ро ба, у шы ро кае поле, у су хія ля сы ды ў мок рае 
ба ло та. А хва ро бы нам жад най не трэ ба, бо яна 
пры шла ад чор та, але не з не ба.

Ад лі шая

Іду я ў гум но і бя ру па ло ву і свін ням мя шаю. 
А ты, лі шай, ра бу Бо жа му не мя шай і вы ха дзі з 
яго із кас цей, із маж джэй, із ясных ва чэй, із га ра-
чай кры ві, із чыс та га це ла і ка рэн ня не пус кай. І 
зды ма ла ця бе Ма тар Бо жая ду хам сва ім і ссы ла-
ла ця бе на мхі, і на ба ло ты, і на дзі кія ло зы — 
там яны гу ля юць і ста лы за сці ла юць, і ўсіх лі ша-
ёў да жы да юць: і крас ных, і бе лых, і куп ле ных, 
і ко ле ных, і падзіў ных, і пра студ ных, і па-
смен ных, і вет ра ных, і ва дзя ных, і зна ючых, і 
ня зна ючых. І чур ця бе, хрыш чо на га, на ра-
джо на га.

Лю боў ная (пры суш ка)

Ля гу я, раб Бо жы, па ма лю ся, уста ну я, бла-
гас лаў лю ся, па мы юся з рас ою, вы тру ся я пра-
сто ль наю пе ля ною, па йду я з дзвя рэй у дзве-
ры, з ва рот у ва ро ты, вы йду я ў чыс тае поле, у 
зя лё нае па мо ра, ста ну я на сы рую зям лю, па-
гля джу я на ўсход нюю ста ра ну. Як крас нае со-
ней ка ззяе, пры пя кае мхі і ба ло ты, чор ныя 
гра зі, так і ты пры бя гай, ка мне пры сы хай, раб 
Бо жы, ка мне, ра бе Бо жай. Во чы ў во чы, сэр ца 
ў сэр ца, мыс лі ў мыс лі. Спа ці бы ён не за сы-

паў, гу ляць бы ён не гу ляў, а ўсё б ка мне пры-
бя гаў. Амінь, сла ва та бе.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча,

сту дэн там Па рфё на вым Д.

За мо ва ад каш лю

 Ка шаль, ка шаль, ідзі ў ка шэль, з ка ша ля ў 
лод ку, пану ў глот ку.

За мо ва ад це мен ні ку
(у на ва ро джа на га на га ла ве ямач ка)

Ішоў це мен нік па сва ёй да ро зе. Пад ышоў це-
мен нік к ба ль ной бя ро зе, аб грыз там ка ру ста-
рую і ма ла дую. Ка ра ўны вае, це мен нік пра па-
дае.

За мо ва ад зуб но га бо лю

Зу біш ча-зу біш ча, ду бо вае пніш ча. Як ду бо ва-
му пніш чу не раз ві вац ца, так зу біш чу не ачы-
нац ца.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н.,

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

За мо ва ад зу боў

 Раз ком, леп шым час ком, Гос па ду Бо гу па мо-
лю ся, Пре чіс той Бо жей Ма тер по кло ню ся. Пре-
чіс та Бо жа Ма ці, пріс ту пі ся зу бы за мов ляць.

— Пре чіс та Бо жа Ма ці, где ты бы ла?
— На том све це.
— Что ты ба чі ла?
— Мёр твые не мо ле жат.
Что бы твоі зу бы за ня ме лі, зрод не бо ле лі. 
Па ўта ра ецца 9 раз оў.

За пі са на ў в. За ба лоц це

ад Дра бік Га лі ны Пят роў ны, 1939 г. н.,

сту дэн тка мі Су ры но віч В., Сур жык Т., 

Шыш ло вай І. (1992 г.)

Ад пу ду

 Бег ваў чок це раз мас ток,
Мас ток зла маў ся,
Ваў чок спу жаў ся.
Ты, ваў чыш ча-куд ла чыш ча,
Бя гі за цём ныя ля са,
За вы со кія го ры, за шы ро кія мо ры.
Штоб у (імя) жы во цік не ма рыў,
Га лоў ку не ду рыў,
Штоб (імя) рас ла, спа ла і пры бы ва ла.
Чы таць 9 раз.

Ад злых ва чэй

На сі нім мо ры, на бе лом кам ні
Сі дзе ла баб ка Еўдаш ка.
Сі дзіць га дае, пад дзі вак уга во рае.
Чы таць 9 раз.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Яры га Пра скоў і Про ха раў ны, 1918 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

За мо ва ад уда ру

 Ішла ба ба за сем міль,
Ня сла на віл ках пя сок.
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Пя сок упаў,
Звіх-удар ра бы Бо жай (імя) пра паў.
Чы таць 9 раз.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Ма шук Усцін ні Кар не еўны, 1918 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

За мо ва ад не рваў

Бы ло ў бо га тры да чкі.
Яны не ўме лі ні шыць,
Ні пра сці, ні ткаць,
То ль кі не рвы ўга ва раць.
Штоб яны не свяр бе лі,
Не ба ле лі, не пяк лі
Ні ма ла дзі ком, ні сход ны мі дня мі.

Чы таць 9 раз па чы на ючы так: «Пер шым ра з-
ам, леп шым ча сам, Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя -
той Пра чыс тай Бо жай Ма ці па кла ню ся».

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Пры мак Во ль гі Мі кі ціч ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

Ля чыць жы вот

 За лат ні чок-па моч ні чок, 
ідзі на сваё мес то,
На за ла тое крэс ло.
Там сто лі кі за сла ны,
Куб кі на лі ва ны.
Там ты на пі са,
Ад жы ва та ад ка ці са.
Чы таць 9 раз.

Кроў за маў ляць

Ехаў дзед Да ні ло
На сі вой ка бы ле.
Ка бы ла пры ста ла,
Кроў пе ра ста ла.
Па трэб на га ва рыць 9 раз.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы Пет ры каў ска га р-на

ад Па ўта ран Лі дзіі Ва сі ль еўны, 1924 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

Ад ро даў

 Свя тая Пра чыс та Бо жа Ма ці,
Зле зай з не ба: ты нам трэ ба.
По мый ру кі.
Ад ною ру кою — ду шу спа саць.
Дру гою — на свет пус каць.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы Пет ры каў ска га р-на

ад Па ўта ран Пе ла геі Ма ла фе еўны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Га лі най Фё да раў най (2007 г.)

Ад зуб но га бо лю

— Ме ся чык, ме ся чык,
Ты буў на том све це?
— Буў.
— Мёр твым зу бы не ба ляць?
— Не ба ляць.
— Ня хай, каб у (імя) зу бы з ро ду не ба ле лі.

Ад уро каў

Бег лі са ро кі-ва ро ны
Да ўха пі лі (імя) ўро кі,
Да пан еслі на сі ніе ма ря,
На жоў тыя пяс ка.

Там у вас ста лы за сці ла ныя,
Куб кі на лі ва ныя.
Там вам піць і гу ляць
(імя) кас цей не ла маць.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Па ўта ран Ма рыі Сця па наў ны, 1920 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

Пад ыход на лю боў дзя ві цы

 На га вар ва юць на ва ду ці на што іншае і да-
юць вы піць або з’есці той, якую ха цяць пры ва-
ра жыць.

Ся дзіць у чыс там по лі са ма Пры свя тая Ба га-
ро дзі ца Ма ці Бо жая. Як яна скры піць і ба ліць па 
свай му сы ну, так бы на ра бу Бо жыю (імя) ра ба 
Бо жыя (імя) скры пе ла, і лю бі ла, і ў агне га рэ ла. 
Не маг ла б яна ні жы ці і ні бы ці, ні пі ці і ні есці. 
Ва імя Айца і Сы на і Свя та га Ду ха. Амінь.

На пры лу чэн не хлоп ца

Па йду я ў чыс тае поле, ёсць у чыс тым по лі бе-
лы крэ чат. Па пра шу я бе ла га крэ ча та: «Па ля ці ты 
ў чыс тае поле, у сі няе мо ра, у кру тыя го ры, у цём-
ныя ля сы, у зы бу чыя ба ло ты і па пра сі ака янную 
сі лу, каб да ла яна яму да па мо гу.

Сха дзі да яго ў вы со кі це рам і за стаў яго хоць 
бы ся род цём най но чы со нна га; сядзь бе лы крэ-
чат на бе лую гру дзі ну, на сэр ца, на га ра чую пе-
чань і ўла жы ра бу Бо жа му (імя) са сва іх вус наў, 
каб ён не мог без ра бы Бо жай (імя) ні жы ці, ні 
бы ці, ні пі ці, ні есці».

Каб муж жон ку лю біў

Як лю дзі гля дзяц ца ў люс тэр ка, так бы муж 
гля дзеў на жон ку да не на гля дзеў ся; а мы ла сколь 
бор за смя ецца, столь бы хут ка муж па лю біў; а ру-
баш ка на це ле бе ла, каб муж та кі быў свет лы.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Вол ка вай Анас та сіі Мі ка ла еўны, 1920 г. н.,

Ка ко ра Анта ні ны Ры го раў ны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Га рош ка А. (1998 г.)

 Зляк-ля кон ны, пу жа ны, на чной, по лу нач-
ной, дзён ный, по лу дзён ный, ба ць каў, мат чын, 
бра таў, сяс тры цын, ця ля чы, па ра ся чы, тра вя-
ной, зем ля ной, вет ра ной. З буй на га жы ва та, з 
бе лых жыл, з сі не ва мя са, з ры жых кас цей, са 
все во ста на па ста віць ра бу Бо жую (імя) жы вот 
на ста ну, зляк пе ра па ла. Па жы ва ту не ха дзі, 
опу халь не пус кай, сер це не знай, го ло вы не та-
мі. Бог у по машч, са сло ва мі Бо жы Дух.

* * *
Ішоў Хрыс тос че рез ка мен ны мост, пра біў 

нож ку на ча ра цін ку. Як Хрыс то су нож ка не ба-
ле ла, не шу ме ла, не чу ня ла, не ат’ярдзі лась, так у 
ра бы Бо жай (імя) кра са та і пух ні на в га ла ве і ва 
всём це ле ад чу ва ла ся, не ат’ярдзі лась. Сам Гас-
подзь па мо жа і мой дух, Гас под ня Свя тая суб ота.

За пі са на ў в. Ста рыя Га лоў чы цы

ад Ма жар Лю дзіі Мі кі ціч ны

сту дэн ткай Ка жа мя ка М.

Як звес ці ба ра даў ку

 Для та го, каб звес ці ба ра даў ку з це ла, нуж но 
рас па рыць ве нік в ба не. По сле взяць чаш ку во-
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ды ілі ков шык і ліць на ве нік. Ліць нуж но над ка-
мен кой. Эту чаш ку ілі ков шык по том пад ве нік і 
под ста віць. Ва да з ве ні ка і сця ка ет ту ды. Этак 3 
раза і пе ра лі ваць нуж но. По сле, ско ль ка ва ды 
аста нец ца в чаш ке, этай жа ва дой і ма жут бо ро-
дав ку. Тог да бо ро дав ка по чар не ет і со йдзёт. Но 
ког да па лі ва ют на ве нік ва ду, нуж но га ва ріць: 
«Как с это го ве ні ка во да бе жыт, так с ма ёй ру кі 
бо ро дав ка хай сбе жыт».

За мо ва ў да ро гу

Ко лісь, як атпраў ля лісь у да ро гу, га ва ры лі та-
кія за га во ры ці ма літ вы:

1. «Пра чыс тая Свя тая, твая руч ка за ла тая. З 
ме зен на га па ль чы ка спус ці, а мне да рож ку дай 
пра йсці».

2. «Ангел на встре чі, Гас подзь на пу ці, Свя тая 
Ба га ро дзі ца ідзёт впе ре дзі».

3. «Хріш чу руч кі, нож кі бо жай да рож кі. Да-
ро га мне да на ад Бо га. Спе ра дзі да йсці, с за дзі — 
пе ра йсці. Сах ра ні ме ня Гос па дзі в этам пу ці, 
Про свя тая Ба га ро дзі ца, стань впе ра дзі».

Ка лі до ма адзін

Нуж но пе ра крас ціць усе вок ны і дзве ры, 
пры га вар вая: «Сха дзіл Гас подзь с не бес, нёс с 
са бой крэст ад вся кіх са бак, ад вся кіх вал ков, ад 
вся кіх злых лю дзей. Амінь».

За мо ва ад уро каў

Ка лі дзі ця ба іцца ісці на ўро кі, зна чыць, яму 
не хта што-та пры ра біў. Нуж но на учыць дзі ця 
сле ду юшчім сла вам: «Соль та бе ў во чы! Соль та-
бе ў во чы! Соль та бе ў во чы!» Га ва рыць пры вы-
ха де з до му і пры вхо дзе в шко лу.

За мо ва на экза ме не

Пры вхо де в клас, дзе зда ва юцца акза ме ны, 
нуж но па смат рэць на лю дзей, якім бу дзеш зда-
ваць акза мен, і ска заць пра ся бе: «Под аль ва ша, 
столь мая, за шчы та бу дзет за ме ня!» Так ска заць 
пра ся бе нуж но 3 раза.

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы

ад Ба ра ноў скай Ні ны Іо сі фаў ны, 1934 г. н.,

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.).

Ад ма лан кі

 Пры гра дзе нуж на ма ліц ца і пры га вар ваць: 
«Гас подзь вас кра саў, сха дзіў з не бя соў, за кры-
ваў, за сту паў, за шчыш чаў на шу ду шач ку. Дзень 
пад со неч кам, ноч пад ме ся цам».

Ад зуб но га бо лю

Ка лі ба ліць зуб, трэ ба 3 раза па ўта рыць та кія 
сла ва: «Ме сяц ты, ме сяц, ся рэб ра ныя рож кі, за-
ла тыя твае нож кі. Сай дзі ты, ме сяц, зні мі маю 
зуб ную боль, за ня мі боль на не ба, пад ваб ла ка. 
Мая скорбь ні ма лая, ні ця жо ла, а твая сі ла ма гу-
ча. Мне бо лі не пе ра нес ці. Вот зуб, вот два, вот 
тры — все твае. За бя ры маю боль. Ме сяц ты, ме-
сяц, сха вай ад мя не зуб ную боль».

На ўці хан не кры ві

Еслі з ра ны ідзе моц на кроў, нуж но пра шап-
таць ча ла ве ку на ра ну: «Два бра ты ка мень ся-

куць, дзве сяс тры ў акен ца гля дзяць, дзве свяк-
ро ві ў ва ро тах ста яць. Ты, свё кар, ва ра ці ся, а ты, 
кроў, ута лі ся, ты, сяс тра, атва ры ся, а ты, кроў, 
уймі ся, ты, брат, смі ры ся, а ты, кроў, за крый ся. 
Брат бя жыць, сес тра кры чыць, свё кар вар чыць. 
А будь маё сло ва крэп ка на ўці хан не кра ві у ра ба 
(імя) па сей час, па сію мі ну тач ку».

На жы вё лу

Для та го, каб вы ле чыць ска ці ну да маш нюю, 
доб ра па ма гае ва да за га во ра на, ці свя тая ва да, но 
то же за га во ра на: «Ста ну я бла гас лаў лясь, по йду 
пе ра крыс цясь. Спа сі і сах ра ні (на зван не ці кліч-
ку) ты, Прэс вя тая Ба га ро дзі ца. Ты пра пус ка еш і 
пе ша га, і кон на га, і птуш ку пра ля цеў шу. Пра пус-
ці с ра бы Бо жай (на зван не ці кліч ку) і скор’і, і ба-
лез ні. Сяс тры ца, сяс тры ца, с вет ру пры йшла — 
на ве цер па йдзі, с ле су пры й шла — на лес па йдзі, 
ад зло га ча ла ве ка — на та го па йдзі, ад Гос па да 
Бо га зда роў е да вай, с ва ды пры йшла — на ва ду 
па йдзі. Ва ве кі вя коў. Амінь».

Ад ля чэн ня ка ро вы

Трэ ба на га вор ваць на во ду, а па том омы ваць 
ёю ка ро ву.

«Гос па дзі Бо жа, бла гас ла ві! Як асно ва на зем-
ля на трох кі тах, на трох ка ці цах, як з мес та на 
мес та не ша ве ліц ца, так бы лю бі мая ска ці на (тут 
нуж на на зваць кліч ку ка ро вы: Чар нуш ка, Зор-
ка) з мес та не шэ вя лі ла ся. Не дай ёй, Гос па дзі, ні 
на жно га ля га нья, ні хвас та во га ма ха нья, ні ра га-
та га ба да нья. Стой га рой, а дой рэ кой, воз ера 
сме ша ны, ра ка ма ла ка. Ключ і за мок мае».

За пі са на ў в. Ка шэ ві чы

ад Ба ры сей ка Во ль гі Сця па наў ны, 1931 г. н.,

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.).

Ад спу ду

 Пер вым раз ком, леп шым час ком Пра чыс тай 
Бо жай Ма ці па кла нім ся. Пра чыс тая Бо жая Ма-
ці, пры дзі (імя) спуд уго ва ря ці. У по лі ста яла 
груш ка, пад тою груш каю ста яла кра ват ка, на 
той кра ват кі ле жал (а) (імя). Жы лам не млець, 
кро ві не бун та ваць, у (імя) спу ду не бы ваць.

Шап таць 9 раз оў.

Ад зуб но га бо лю

1. Пер вым раз ком, леп шым час ком Пра чыс-
тай Бо жай Ма ці па кла нім ся. Пра чыс тая Бо жая 
Ма ці, пры дзі (імя) зу бы за маў ля ці. Ма ла дзік ма-
ла дой, у ця бе рог за ла той. На мо ры ку паў ся, нам 
па ка заў ся. І ў мёр твых быў, і мёр твых ба чыў. Як 
у мёр тва га зу бы не мы, так і ў (імя) зу бы не мы.

2. Пер вым раз ком, леп шым час ком Пра чыс тай 
Бо жай Ма ці па кла нім ся. Пра чыс тая Бо жая Ма ці, 
пры дзі (імя) зу бы ўга ва ря ці. На га рэ цэр каў ка ста-
яла. У цэр каў кі Бо жая Ма ці (імя) зу бы за маў ля ла. 
Па са ду ха дзі ла, ста лы за сці ла ла, куб кі на лі ва ла. 
Там та бе пі цен не і ядзен не, а (імя) па ляг чэн не.

Чы таць 9 раз оў.

Ад на чні цы

Пер шым раз ком, леп шым час ком Пра чыс тай 
Бо жай Ма ці па кла ню ся. Пра чыс тая Бо жая Ма-
ці, пры дзі (імя) на чні цы ўга ва ря ці. Вы, на чні цы, 
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тры сяс тры цы, йдзі це, (імя) не бу дзі це ў зя лё ный 
сад-ві наг рад. Там ста лы за сці ла ны, куб кі на лі ва-
ны. Нап’яце са, на ясце са, рас се яце са.

Чы таць 9 раз оў.

Ад на ры ваў

Пер шым раз ком, леп шым час ком Пра чыс-
тай Бо жай Ма ці па кла нім ся. Пра чыс тая Бо жая 
Ма ці, пры дзі (імя) на ры вы ўга ва ря ці: за йчы ка-
мі не ара ці, лі січ ка мі не ба ра на ва ці, жоў тым 
пя соч кам не па сы па ці, (імя) бе ло го це ла не 
ўзры ва ці.

За пі са на ў г. Пет ры каў

ад Пры ко та Ва лян ці ны Аляк сан драў ны, 1958 г.н,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

Ад ну ды

— Ну да, ну да, дзе ты бы ла?
— У Кі еве.
— Што ты ра бі ла?
— Бо гу ма лі ла ся, на свя тых дзі ві ла ся.
— Ну да, ну да, ідзі ту ды, Бо гу ма лі ся, на свя-

тых дзі ві ся, ад (імя) ад сер ца, ад га ла вы ад бі са.

Знос

Ішоў знос з ня бес. Ві лач кі ў на гах, гра бён кі ў 
ру ках. Ві лач ка мі ад ка лю ся, гра бён ка мі ад граб-
лю ся і ад смер ці ад гра бу ся. Хрыс тос, за (імя) за-
сту пі ся. Я з ду хам, Бог з по маш чу.

Па вук

Па вук Гав рі ло, каб мою ка ро ву не му чыў, пад 
бо кі, пад сэр ца не лезь да яе, сі ніх жыл не раз ду-
вай, чыр кры вы не раз ры вай.

Уга ва раю, вы мав ляю, сваю ка ро ву спа саю.

Пры стрэк

Ве чер ніе за рні цы, Гос па ді Бо жэ, ста нь це, пріс-
ту пі це ўро кі, пріс тре кі, под івкі от вер ні це. Жен-
скіе, де во чіе, муж чын скіе, цы ган скіе, еврей скіе.

Свя тая Про свя тая Бо жа Ма ці, пріс ту пі, вра га 
ця жё ла га от не сі. Что же те бе ста ло от во ды, от 
еды.

Пре чіс тая Бо жа Ма ці, по мо гі, мыс лі ве цер, 
во чі, гос под ні дух, пріс ту пі на мес теч ко, здо ро-
вье по сто но ві.

Прі ле це лі ря бые со ро кі, взя лі под івкі, пріс-
тре кі, за нес лі за сі не мо ре, лап ка мі пріг реб лі, 
кры ль ямі прі мя лі.

Звіх

Гос па ду Бо гу па мо лю ся (чы та ецца ма літ ва).
Ехов звіх на ко ні. Конь спот кнув ся, звіх мі-

нув ся. У хрыш чо най (імя) звіх зні ма ецца з кас-
цей, з мош чей, з ры же го мя са.

Лю бішь се бя — лю бі і дух мой. Я з ду хом, Бог 
з по мош чью.

Спуг

Пер вым раз ам, леп шым ча сам, Гос па ду Бо гу 
па мо лю ся, Свя той Ма це ры па кла ню ся. Яна 
пріш ла і (імя) хріш чё ной, рож дё ной по мошчь 
прі нес ла.

Я це бе іспуг уго ва рі ваю, вы мов ляю з чёр но го 
во ло су, з во чей, з ушей, з но са, со рта, з губ, з 

сер ца, з пе че ні, з ног вы га няю. Муж чін скі, жа-
но чы, хла по чы, де во чы, ран ній, ве чер ній, по лу-
ноч ный, ве до мый і не ве до мый. Мо ему (імя) 
хріш чё но му, рож дё но му по мо гаю, іспуг вы зы-
ваю.

Я з ду хом, Бог з по мош чью.

Прі мов ка

Гос по ді мой Бо же, дай мне трі анге ла з не-
ба, бо мне ско ре нь ко тре ба. Одін ангел во ду 
на бі ра ет, дру гі ангел во ду на бі ра ет і вы лі ва ет, 
тре тій ангел прі мет от (імя) всё го реч ко, все 
прі мов кі, вы го во ря ет, вы мов ля ет і го ре от вер-
га ет.

Мо кто что мо ему дзі ця ці пріс тро іл, то я его в 
лі цо не знаю, з Гос по дом Бо гом от вер гаю (9 раз).

Удар

Гос по ду Бо гу по ма лю ся (чы та ецца ма літ ва).
Удар, уда ріш че, не бы вай ні в ме ся цы, ні в мо-

ло ді ку ў хрыш чо на га, раж дё на га (імя).
Уга ва раю, вы мов ляю з кос цей, з мош чей вы-

га няю. Лю біш се бя, лю бі і дух мой.
Я з ду хом, Бог з по мош чью.

Зу біш че

Гос па ду Бо гу по ма лю ся… Зу біш че, іді в дуп-
ліш че, там та бе ўпі ваць, уе даць. У хрыш чо на га 
раж джо на га (імя) зу біш ча не бы ваць.

Уга ва раю, умав ляю з кос цей, з мош чей вы га-
няю. Лю бішь се бя, лю бі і дух мой. Я з ду хам, Бог 
з по мош чью.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

За мо ва для пчол

 Стой, рой ма ла ды! Не іграй, да сы рой зям лі 
пры па дай. Вось вам, пчол кі, свят лі ца — но вая, ця-
со вая, ад мыс ло вая. Жыць вам тут і быць сто лет і 
зім і дзвес це дзя цей па ва дзіць. І ты, мат ка лі па 
Вал ля на, лі па — крас ная дзя ві ца, і ты, тру цень 
Іван, па ра ней уста вай це, сва іх дзе так па бу джай-
це і па сы лай це іх у цём ныя ля сы, у шчы рыя ба ры. 
Май це шум ба ра вы, май це роў пру да вы, мя дзве-
джую ла пу, воў чы хвост. Саг ра бай це, змя тай це. 
Да чу жых пчол не ля тай це і чу жых да ся бе не пус-
кай це. Як ма ці зям лі, свай го мес ца пі ль нуй це.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Бо гу ша Іва на Іва на ві ча, 1938 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад да ма ві ка

 Цар два ра вы!
Ца ры ца-два ра ві ца!
Твае дзет кі-ца ра ня ты!
Да рую я вас хле бам і со ллю, мі луй це вы і ма іх 

жы ва тоў, кар мі це вы іх ярай пша ной, а па іце вы 
іх мя до вай сы той, па кры вай це вы іх шаў ко вай 
пе ля ной, блю дзі це вы іх ад чу жо га два ра во га, ад 
чу жо га па ля во га, ад пад меж ні ка, ад ка ча рэж ні-
ка, ад кус тоў ні ка, ад гры боў ні ка.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Крэ ка Анто на Ма ка ра ві ча, 1939 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)
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Ад па жа ру

 Цар зям ны!
Цар ня бес ны!
Цар ва дзя ны!
Цар агня вы!
Цар ля со вы!
Цар да мо вы!
Пра шу я вас, уці шы ся, уні мі ся!

Як хло пец ідзе ў армію

Со нцам асвя чу ся,
А ме ся цам аб га ра жу ся,
А зо ло тым клю чом за мкну ся,
Зо ра мі асып лю ся,
Ні ко га не ба юся.
А Гос подзь ме не ўстрэ ціць у вя лі кай да ро зе.

На за ха ван не ка хан ня

Ся ду я на воў ку,
Ву жом па га няю ад сэр ца до по ту,
Ма ру сю Іван ка хаў у ахво ту.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ко жа дуб Ма рыі Ігна таў ны, 1946 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

За мо ва ў да ро гу

 Мя не ма ці ра дзі ла,
Со нцам аб го ро дзі ла,
Ме ся цем па тпа яса ла,
На да ро гу ад праў ля ла.
Ра не нь кі бег — не да бег,
По зні бег — не да бег,
А мне ад Гос па да Бо га —
Шчас лі вая да ро га.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Дзя цел Га лі ны Ва сі ль еўны, 1939 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка Во ль гай (2010 г.)

Ад ня чыс тай сі лы

 Гос па ду Бо гу па ма лю ся,
Мат цы Пра чыс тай па кла ню ся,
Не са ме соб ою, Гос подзь со мною.
Пра чыс та Ма тач ка, стань нам на по мач.
Ста наў мо ра ба Бо жа га на ся рэб ра ным кру зе,
На зо ло том мас це.
Шаў ко выя шну ры ча па ець,
Шаў ко вы мі шну ра мі аб во дзіць,
Спе ра ду жар ко со нца ста но віць,
Зо ло тым хвас том па бі ва ець,
Ня чыс ту сі лу ад бі ва ець.
Сам Гос подзь Хрыс тос свя тым ду хам
Ды ха ець, ня чыс ту сі лу зга ня ець.

Ад жы ва та

На сі нім мо ры, на Лу ка мо ры
Ста іць тры крэс лы.
У тых крэс лах ся дзе лі тры пан енкі.
Вад на пан енка хус тку ўмы ва ла,
Дру га пан енка пе се нь кі спя ва ла,
А трэ ця пан енка пры чча, шпач ча
І боль з жы ва та і спад гру дзей ва (імя) су ні ма ла,
Гос па да Бо га на по мач пры зы ва ла.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Бе ль ка Ва лян ці ны Іва наў ны, 1948 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В (2010 г.)

Ад ікаў кі

 Еха ла іко та
Ка ла ба ло та на сі вай ка бы лі.
Ка бы ла ўпа ла —
Йко та й пра па ла.

Пе рад сном

Ла жусь пад пан ядзе лак,
Пры сні ся зя лё ны ель нік,
У зя лё ным ель ні ку я і лю боў мая.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Пін чук Аксін ні Ры го раў ны, 1949 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад зуб но га бо лю

 О вы, зу бы, зу бы!
Ча му ж вы не бе лы ды ру ды?
Хі ба вы што кеп ска жа ва лі, 
 што хва ро бы да ста лі?
Пе ра ста нь це ж вы хва рэ ці, 
 бу дзе це, як важ ны пан, у ка рэ це.
А ка лі не пе ра ста не це ба ле ці,
То мы бу дзе ма вас жа ле зам цяг ну ці.
Ідзі ж ты, хва ро ба, у шы ро кае поле,
У су хія ля сы ды ў мок рае ба ло та.
А хва ро бы нам жад най не трэ ба,
Бо яна пры йшла ад чор та, 
 але не з не ба.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Кор бут Ма рыі Сця па наў ны, 1939 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад кры ві і ад па рэ зу

 Ве цер ве ець, пя сок се ець.
Пя сок ня ўзой дзе,
Кроў ка не по йдзе.
Ад зуб но га бо лю
На не бі ме сяц ма ла ды,
У ле сі дуб таў сты,
У по лі ка мень ся ды.
Як етым тром ца рам умес ці не бы ваць,
Мё ду, ві ну не пі ваць,
Так й ма ім зу бам не ба лець.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Га ра вец Эле ано ры Ігна ць еўны, 1936 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад уда ру

 Пер шым раз ам, леп шым ча сам,
На по лі ста іць свят лі ца.
У той свят лі цы тры сяс тры цы.
Ад на тон ка пра ла, дру га гром ка тка ла,
Трэ ця бе ла бя лі ла й удар го во ры ла.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Чы рыч Ве ры Сця па наў ны, 1939 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад зуб но га бо лю

 Не не бі ме сяц,
У ду бе чар вяк змяр цвеў шы,
Ры ба мае зу бы аня меў шы,
Каб так і зуб аня меў.
Пры суш ка
Уста ну бла гас лаў лю ся,
Па йду пе ра крыш чу ся.
З дзвя рэй у дзве ры,
У чыс та поле. 
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У чыс тым по лі ста іць куст ра кі то вы,
Пад тым ку сом ста іць дос ка,
Пад той дос кай ля жыць тас ка.
Вот ва зь му я тэ дос ку, па йду на сі ня мо ра.
На сус трэ чу да мя не вы йдуць тры сяс тры —
Мар’я, Дар’я і Вар ва ра.
— Ку ды ж вы ідзе ця, мае сяс тры цы?
— По йдзем сі ня мо ре пад па ль ваць!
— Ня йдзі ця сі ня мо ре пад па ль ваць,
А йдзі ця вы да ма ёй ра бы Бо жай, рас па лі ця,
Каб іна не за пі ла, ні ку ды ні за хо дзі ла,
А мя не з ву ма схо дзі ла.
Амінь.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Шур пач Ва лян ці ны Андрэ еўны, 1937 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Лю боў ная за мо ва

 Ля гу я, раб Бо жы, па ма лю ся, уста ну я, бла гас-
лаў лю ся, па мы юся рас ой, вы тру ся я пры сто ль-
наю пе ля ною, па йду я з дзвя рэй у дзве ры, з ва рот 
у ва ро ты, вы йду я ў чыс тае поле, у зя лё нае па мо-
ра, ста ну я на сы рую зям лю, па гля джу я на ўсход-
нюю ста ра ну.

Як крас нае со ней ка ззяе, пры пя кае мхі і ба-
ло ты, чор ныя гра зі, так і ты пры бя гай ка мне, 
пры сы хай, раб Бо жы, ка мне, ра бе Бо жай.

Во чы ў во чы, сэр ца ў сэр ца, мыс лі ў мыс лі. 
Спаць бы ён не за сы паў, гу ляць бы ён не гу ляў, а 
ўсё б ка мне пры бя гаў.

За пі са на ў в. Кол кі

ад На вац кай Па лі ны Іва наў ны, 1941 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка В. (2010 г.)

Ад уда ра

 Iшоў ча ла век з ся ке рай, не ўмеў нi араць, нi 
па хаць, то ль кi ўдар за маў ляць.

Удар, удар, бо жы гас па дар, вы йдзi ты з сi нiх 
жыл, з крас най кры вi, з ру мя на га це ла.

Як гэ та му ка ра ню на пнi не ста яць,
Так та бе па кас цях не ха дзiць,
Кас цей не су шыць, це ла не па лiць.
На ця бе пад уну, а ты мой дух злю бi.
У iмя Айца Сы на i Свя то га Ду ха. Амiнь.

Для сну дзя цей

Крык сы — на чнi цы, 
 iдзi це праз ча ты ры вуг лы,
Праз два па ро гi, там ста лы за сцi ла ны, 
 куб кi на лi ва ны.
Там вам (iмя дзi ця цi) не ла маць.

Ад су ро ку

Трое бра тоў iдуць, во ду ня суць. Адзiн умы-
вае, дру гi вы цi рае, трэ цi су ро кi ад га няе. Якi 
госць — та ка чэсць, якi пры вет — та кi атвет.

Iдзi це на быс трые во ды, на нi цыя ло зы,
Там вам ста лы за сцi ла ны, куб кi на лi ва ны, там 

вам (iмя) не ла маць.

Для аста ноў кi кры вi

Устань ка са на ка мень — кроў не ка не,
Устань на та пор — увесь за га вор.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Не кра шэ віч Ган ны Ва лер’янаў ны, 1935 г. н.

(пры еха ла з в. Сас на вец),

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

Ад стра ху

 Сха дзiў Гас подзь з ня бес, нес з са бою крыж 
ад уся кiх са бак, ад уся кiх ваў коў, ад уся кiх злых 
лю дзей.

У iмя Айца Сы на i Свя то га Ду ха. Амiнь.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Та ку на Ула дзі мі ра Мі ка но ра ві ча, 1940 г. н.,

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

Як ма ла ко пра па дзе ў ка ро вы

 Пра га ва рыць ма літ ву «От чэ наш». За тым: «А 
ўсё ж вы, ма тач кі род ные, ста нь це гас по дач кі на 
по мач бо жай ка роў цы, да пра кля ні це тую ве дзь-
му, што вы сса ла ма лач ко. Як жа ў мо ры ва дзі ца 
пры баў ля ецца, каб у ма ёй бо жай ка роў кі, Бо жа, 
ма ла ко пры баў ля ла ся. Як жа ў мо ры бе раг з бе-
раж ком не схо дзіц ца, каб і к ма ёй ка роў цы ве-
дзь ма ры не пры хо дзі лі. Омінь, омінь, омінь».

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Буд нік Во ль гі Аляк сан драў ны, 1936 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

Ад ма лан кі

 Бя роз ка зя лё не нь кая,
За ўсё ды вя сё ле нь кая.
Ліс точ ка мі шу міць,
Гры міць, гу дзіць.
Ад го ні, ад ня сі, род не нь кая,
Лі ху ма лан ку-шкод ні цу.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад На се ка Есі па Іва на ві ча, 1936 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

Ад ле су на

 Ха джу па ля сах, па кус тах, па ба ло тах: со нцэ 
по со нцу, ме сяц по ме ся цу. Ха джу не блу джу, а 
то бе, ляс ны хо зя ін, па кор насць от дам. Ад мя не, 
ра ба Бо жо го, ад ча пі са, ад шат ні са, у бя ро зу аб-
ярні са. Амінь.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Чы рыч Але ны Па ўлаў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

Ад ня чыс тай сі лы

 Ма літ ва «От чэ наш».
Вы га няю я з ра ба Бо жа га (імя) бяс оў, д’яб лаў, 

ня чыс тых ду хоў. Вы га няю з во ла са, з ярых воч, з 
сэр ца, з зу боў, з ро та, з но са, з маз гоў, з хры бёт-
нае кас ці, з кры ві і ссы лаю ця бе, ня чыс тая сі ла, 
на лі хі, на ба ло ты, на по га ныя во ды. Ад сту пай це, 
злыя ду хі, ад ра ба Бо жа га (імя). Амінь.

Ад зуб но га бо лю

Ожо ніў ся ры бак на дзе вя цёх,
З дзе вя цёх на во сь мёх,
З во сь мёх на ся мёх,
З ся мёх на шас цёх,
З шас цёх на пя цёх,
З пя цёх на чо ты рох,
З чо ты рох на трох,
З трох на двух,
З двух на од ной,
З од ной на ні год ной.
Штоб у мя не ні ко лі зуб не ба леў!.
Амінь.
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Ад жы ва та

Тры разы пе ра хрыс ціц ца.

Зо лот нік зо лот ніч ку,
Доб ры чо ло веч ку.
Ідзі на свое мес то,
На зо ло тое крэс ло.
Там пі цен не, едзен не,
Хо ро шэ ўгош чэн не.
Там то бе кры чаць-ве рэш чаць,
Од кры ку ло пац ца.
А мой му жы во ту ні ко лі не бо лець.

Тры разы пе ра хрыс ціц ца.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Буд нік Во ль гі Аляк сан драў ны, 1936 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

Ад кры ва цё ку

 Плы ло тры рэ чкі: одна во дзя ная, дру га мо-
лоч на, а трэ ця кры ва вая. Во дзя ная — пра ця чы, 
мо лоч на — пра ця чы. А кроў га ру ча, су пы ні са і 
за пя чы са.

Дру гім раз ом, гос под нім ча сом, во дзя ная — 
пра ця чы, мо лоч на — пра ця чы, а кроў га ру ча, су-
пы ні са і за пя чы са.

Трэ цім раз ом, гос под нім ча сом, во дзя ная — 
пра ця чы, мо лоч на — пра ця чы, а кроў га ру ча, су-
пы ні са і за пя чы са.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад На се кі Есі па Іва на ві ча, 1936 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік На тал ляй Ва сі ль еўнай (2010 г.)

Каб муж жон ку лю біў

 Ра ні цай, ка лі ўмы ва ешся, па гля дзець у зер ка-
ла і тры разы ска заць, сплё вы вая праз ле вае пля-
чо: «Як лю дзі гля дзяць у зер ка ло, так бы муж 
гля дзеў на мя не, да не на гля дзеў ся, а мы ла, як 
быс тра змы ва ецца, так бы быс тра муж па лю біў, 
а ру баш ка, якая бе лая, та кі б муж быў свет лы».

Ад за ві ху

Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Ма ця ры Бо жай па-
кла ню ся. Уста нь це ўсе свя тыя на по мач з (імя) 
звіх га ва ра ці.

Ехаў Ісус Хрыс тос з Сі янскай го ры на сва ім 
ка ні це раз дра ця ны мост. Мост пе ра ла маў ся, 
конь спа тык нуў ся, сус таў сам кнуў ся, штоб гэ та-
му ра бу Бо жа му звіх мі нуў ся.

Я з сло вам, а Бог з по мач чу.

Ад уро ку

Пер шым раз ам, бо жым ча сам, Гос па ду Бо гу 
па  ма лю ся, Свя той Пра чыс тай Бо жай Ма це ры па-
кла ню ся. Уста нь це ўсе свя тыя ўрок га ва ра ці.

Ад на ра ка Дзя мі да ва, дру гая Са ла мі да ва, а трэ ц   -
цяя ма лан ка-бліс ку ха. Яна свет асвя чае, із мо ра 
ко рэ нье вы мае і з ра ба Бо жа га (імя) ўрок сы мае. 
(9 раз).

Ад ячме ню на во ку

Каб ячмень сы шоў з во ку, то ка лі хто спро-
сіць: «У ця бе ячмень?», нада ска заць: «Пра ро ку 
пша ні ца на во ку».

За пі са на ў в. Ма ка ры чы

ад Вяр гей Во ль гі Ні кі ціч ны, 1926 г. н.,

сту дэн ткай Іса ко вай Т. (2009 г.)
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Р
 ан няй во сен ню 1985 г. мне да вя ло ся ўпер шы-  
 ню мэ та на кі ра ва на за піс ваць фа льк лор ныя  
 тво ры ад жы ха роў вёс кі На ва сёл кі, што на 

Пет ры каў шчы не. Там мы, сту дэн ты пер ша га 
кур са гіс то ры ка-фі ла ла гіч на га фа ку ль тэ та Го ме-
льс ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, бы лі на сель-
гас ра бо тах. На ўвод ных лек цы ях да кур са па 
вус на па этыч най твор час ці бе ла рус ка га на ро да 
Р. К. Ліц ві наў рас тлу ма чыў, што нам трэ ба бу дзе 
саб раць да экза ме ну па фа льк ло ры пэў ную ко-
ль касць за пі са ных адзі нак на род най муд рас ці. 
Яшчэ ён ска заў, што кан крэт ную за да чу па ві нен 
ста віць са бе сам сту дэнт. Мне ча му сь ці пад ало-
ся, што са мым каш тоў ным і са мым цік вым жан-
рам мо гуць ака зац ца за мо вы, а ся род іх тыя, якія 
яшчэ ні дзе не за фік са ва ны. Та ды то ль кі рас па-
чы на ла ся вы дан не сла ву тай шмат том най се рыі 
«Бе ла рус кай на род най твор час ці». І сап раў ды 
ве ль мі мно гае з най ба га цей ша га бе ла рус ка га 
фа льк ло ру за ста ва ла ся не за пат ра ба ва ным. Яго 
трэ ба бы ло па спець саб раць, за фік са ваць на па-
пе ры, а по тым і вы даць, каб з гэ тым ба гац цем па-
зна ёмі ла ся як ма га бо лей лю дзей.

За ду ма ла ся мне про стае — за пі саць за моў-
ныя тво ры, у якіх бы рас па вя да ла ся пра тое, як 
ста ра лі ся пры на дзіць адзін ад на го ма ла дыя, як 
яны за га дзя імкну лі ся скі ра ваць сваё ка хан не на 
кан крэт на га ча ла ве ка, на ват та ды, ка лі сэр ца та-
го бы ло ўжо за ня та. Не здар ма ж га во раць ся род 
лю дзей, што трэ ба зма гац ца за ўлас нае шчас це, 
са мо му яго бу да ваць, бо ка лі апус ціш ру кі, па-
плы веш па жыц ці, то і пер спек ты ва ў ця бе та кая 
ж ака жац ца. Ды ка лі над умаў ся, то надзвы чай 
ці ка вым пад ало ся, як жа на са май спра ве ўсё гэ-
та ад бы ва ла ся, што трэ ба бы ло «пад ра біць», каб 
зда ры ла ся ме на ві та так, а не інакш. Адзна чу, 
што сво еа саб лі вая пры вя за насць да за моў на га 
жан ру ў мя не за ста ла ся на ўсё астат няе жыц цё.

Во пы ту ў збі ран ні фа льк ло ру не меў ні яка га, не 
бы ло і сво еа саб лі вых інструк цый па збі ран ні — 
да вя ло ся па зна ёміц ца знач на па зней. Але ру ха ла 
на пе рад не абход насць пра ца ваць у гэ тым кі рун ку, 
бо ж у зі мо вую се сію да вя дзец ца зда ваць экза мен 
па бе ла рус кім фа льк ло ры. По тым, не як са мо па 
са бе, па ча ло пры гад вац ца тое, што чуў у род най 
вёс цы ад ста рых лю дзей, якія рас па вя да лі ўсе маг-
чы мыя гіс то рыі, а я ве ль мі лю біў іх слу хаць. Свят-

ла элек трыч на га па ха тах та ды яшчэ не бы ло. На 
вя чор кі збі ра лі ся па чар зе ў кож на га з су се дзяў, і 
да рос лыя, каб мы не ба ялі ся за ста вац ца ад ны до ма, 
за бі ра лі нас, дзя цей, з са бою. Там мы ці ду рэ лі, гу ля-
ючы ся, ці з за хап лен нем слу ха лі апа ве ды пра роз-
ныя зда рэн ні — стра хі, бы ліч кі, а то і за гад кі, каз кі. 
Не шта ўсё роў на, хоць яно і бы ло на кі ра ва на да лё ка 
не на дзі ця чыя га ло вы, ася да ла ме на ві та ў іх.

Сва іх пер шых інфар ма та раў па мя таю да гэ-
та га ча су. Зда ецца, за плюш чу во чы, а яны ся-
дзяць по бач са мною, па ці ху раз маў ля юць, час та 
пе ра пыт ва юць, за дум ва юцца, пра не шта згад ва-
ючы. По тым, над умаў шы ся, не над та спя ша-
юцца ўсё рас каз ваць. Ця пер раз умею — хіт ра-
ва лі, не ха це лі, каб ад іх ад ыхо дзіў су раз моў ца. 
Са мім да во дзі ла ся ім ба віць во ль ны час, бо, сас-
ла беў шы, ста лі яны не па трэб ныя на ні вах ды па-
лет ках, не бы лі бо лей за пат ра ба ва ныя іх пра ца-
ві тыя ру кі. Вось і кар це ла ім па га ва рыць, рас па-
вес ці, вы ка заць сваю ўдзяч насць ўжо за тое то-
ль кі, што пад ышоў, пры сеў по бач, за га ва рыў.

Уяў ляў іх ма ла ды мі, зда ро вы мі, пя ву чы мі і вя-
сё лы мі, надзі ва пра ца ві ты мі і вы нос лі вы мі, якім, 
зда ва ла ся, і зно су ні ко лі не бу дзе. Не ве ры ла ся, 
што час мае ўла ду на ват над та кі мі жыц це лю бі вы-
мі і ця га ві ты мі, які мі бы лі яны. Атры ма ла ся так, 
што на ўсю вёс ку на збі ра ла ся то ль кі не ка ль кі сто-
га до вых жан чын і адзін муж чы на. Уся го адзін. Усе 
на сва іх на гах, пры ве ль мі доб рай па мя ці. На ват 
не як ня звык ла бы ло чуць ад іх, ка лі за хо дзіў на 
пад во рак (у ха це цёп лай во сен ню яны амаль ні ко лі 
не ся дзе лі, на пе ра дзе бы ла доў гая зі ма з да ўжэз-
ны мі са мот ны мі і ха лод ны мі на ча мі, ва ўсіх вы пад-
ках амаль ад но ль ка ва-да слоў нае: «Не аб мі нуў маю 
ха ці ну, і за гэ та дзя куй та бе… Дзя куй і за тое, што 
ўва жыў…». Шчы расць вы клі кае шчы расць. Па-
пер шае, мя не здзіў ля ла тое, што сто га до выя лю дзі 
з лёг кас цю раз уме лі ча ла ве ка, яко га ні ко лі ў сва ім 
жыц ці не ба чы лі, а па-дру гое, што яны, па ста ра-
даў няй за вя дзён цы, вы каз ва лі падзя ку пад арож-
на му, гос цю, які за й шоў іх пра ве даць.

Ства ра ла ся та кое ма лаз ра зу ме лае ўра жан не — 
ся дзіш по бач з веч нас цю і за піс ва еш не пас рэд на 
ад яе! Сі выя да свя тас ці, яны вы клі ка лі не чу ва ную 
па ва гу за тое, што вы тры ма лі, што да жы лі, што 
па-ра ней ша му рас па вя да юць мне мно га ці ка ва-
га. І тут уз ыгры ва ла га рэз лі вая дум ка — а ці па-

Аляк сей НЕ НА ДА ВЕЦ

НЕ ЗА БЫЎ НЫ МІ 
ДА РО ГА МІ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ
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мя та юць яны ся бе ма ла ды мі? Што мо гуць рас па-
вес ці з улас на пра жы та га і пе ра жы та га, са свай го 
ся мей на га жыц ця? У кож на га ж гэ та па та емнае, 
інтым нае. Ці рас ка жуць шчы ра яны мне пра сваё 
ка хан не ў та кім па ва жа ным уз рос це, ка лі за пля-
чы ма дзя сят кі га доў, вой ны і пе радзе лы, здзе кі і 
пры ні жэн ні, па лі тыч ныя рэ прэ сіі і гвал тоў нае кал-
гас нае бу даў ніц тва? Ака за ла ся, што не то ль кі па-
мя та юць, але і ха ваць ні чо га не збі ра лі ся. Тлу ма-
чы лі ўсё ве ль мі про ста: «Мы ж ні чо га дур но га не 
ра бі лі… У нас усё чыс та бы ло, як мае быць… Па-
чэс на му ўсё…». Па ву ча ль насць — гэ та доб ра. То-
ль кі і ў іх зда ра ла ся па-ўся ля ка му. Хіт ра ва лі тут 
яны. Ды ня хай так ужо і за ста нец ца, бо, ма быць, 
за ўсё ды са мае свет лае і чыс тае пры гад ва ецца 
асоб на ад чор на га, зла вес на га і не па жа да на га.

Па чаў, як і мае быць, з ад на го муж чы ны. Шчы-
ра ка жу чы, ча каў у ад каз па чуць про стае ад нек-
ван не ці спа сыл ку на тое, што па мяць ужо не тая. 
Але як то ль кі за пы таў ся ў Яка ва Аляк сан дра ві ча 
Шля гі, як ён ка хаў ся са сва ёй ба бай Ма няй, то 
той за бу хаў сва ім моц ным го ла сам, ня гле дзя чы 
на ўзрост: «По мню… По мню… Усё чыс та по мню… 
Яна спа чат ку на мя не ні якай ува гі не звяр та ла… 
Зям лі ў нас ма ла бы ло, а дзя цей мно га ў ба ць кі… 
Бед ныя бы лі… А яна ж за мож най гас по ды… Але я 
спра ву хут ка на ла дзіў… Мая ба бу ля ве ль мі доб ра 
ўсё за шэп тва ла і на лю боў мно га за моў зна ла… То 
я да яе звяр нуў ся… Яна і да па маг ла…».

Я не пе ра бі ваў, то ль кі ўваж лі ва гля дзеў на дзе-
да. Да рэ чы, гэ ты пры ём за пі су, ка лі не зво дзіш ва-
чэй з інфар ма та ра і ён ад чу вае па ста янную тваю 
ўва гу, за стаў ся ў мя не да сён няш ня га дня. Гэ та 
пры му шае ча ла ве ка не рас слаб ляц ца і вы клад-
ваць усё, што ве дае па гэ там пы тан ні. «Ад на го ве-
ча ра ба бу ля па зва ла мя не да ся бе і пра шап та ла 
за мо ву. Та емна, каб ніх то іншы не чуў, каб не на-
зі раў за на мі, бо та ды б маг лі зда га дац ца, і спра ва 
сар ва ла ся б. Па ве рыш ці не, але я за пом ніў за мо-
ву з двух раз оў. І за раз та бе пе ра ка жу сло ва ў сло-
ва. Умоў да дат ко вых пры вы маў лен ні ста рая ні-
якіх не ста ві ла. Пра ўда, то ль кі, як я ўжо і ска заў, 
па пя рэ джва ла, каб тры маў усё ў та ямні цы, бо іна-
чай тол ку не бу дзе. Пі шы, ка лі ёсць ахво та». 
Ахво та, вя до ма ж, у мя не бы ла.

«Уста ну я, доб ры мо ла дзец, і вы йду праз дзве-
ры за но выя ва ро ты ў чыс тае поле. У чыс тым по лі 
ста яць тры бесы, два бесы, адзін бес: бес Са ва, 
бес Са вун, бес Кал дун. Пад ыйду я, доб ры мо ла-
дзец, блі жэй ды па кла ню ся ні жэй. І вы, тры-дзе-
вяць бяс оў: бес Са ва, бес Са вун, бес Кал дун. Па-
слу жы це мне, як слу жы лі не ка лі Іра ду-ца ру. Ідзі-
це па га ра дах, па сё лах і па вёс ках і збя ры це ўсю 
кру чы ну-сму так і су хо ту, ад звя роў, пту шак, рыб 
і ад уся ля ка га ро ду. Су хо ту тую дзяў чы не Ма ні ў 
ясныя во чы, у чор ныя бро вы, у ру мя ны твар, у ра-
ці вае сэр ца, у чор ную пя чон ку, у га ра чую кроў, у 
тры-дзе вяць жыл і ў ад ну жы лу сто па вую, над-
пят ную, каб не маг ла гэ тая дзяў чы на ні жыць, ні 
быць ні днём пры со нцы, ні ноч чу пры ме ся цы 
без мя не, доб ра га мо лад ца. У чыс тым по лі ста іць 
са ра чын скі дуб, з-пад та го ду ба вы хо дзіць Ба ба-
Яга і пад па ль вае тры-дзе вяць кас троў ду бо вых 
дроў. Так ярка, так жар ка, каб раз га рэ лі ся так са-
ма ў Ма ні ясныя во чы, чор ныя бро вы. Ра ці вае 
сэр ца, чор ная пя чон ка, га ра чая кроў, сем дзе сят 

адзін сус таў. Каб тая дзяў чы на не маг ла аса ло ду 
атрым лі ваць, у чыс тым по лі на гу ляц ца, ні ў па-
рной лаз ні мыц ца, ні све жым ма ла ком на піц ца, ні 
ў мяк кай па сце лі ад аспац ца без мя не, доб ра га мо-
лад ца. І гэ тым доб рым ма ім сло вам ключ і за мок. 
За мок за мкну і ключ ад ня су ў акі ян-мо ра, пад ла-
тыр-ка мень « (Шля га Я. А., 1883 г. н.).

Ка лі за пы таў ся, ці ве дае яшчэ за мо вы гэ та га 
кі рун ку, то ў ад каз дзед па маў чаў, ні бы пры гад-
ва ючы ці ўвас кра ша ючы не шта ў па мя ці, і не-
ўза ба ве я па чуў на ступ нае: «Ля гу я, раб бо жы 
Якаў, па ма лю ся, уста ну я, бла гас лаў лю ся. Па мы-
юся я рас ою, вы тру ся я пра сто ль наю пя ля ною, 
па йду я та ды з дзвя рэй у дзве ры, з ва рот у ва ро-
ты, вы йду я ў чыс тае поле, у зя лё нае па мор ра. 
Ста ну я на сы рую зям лю, па гля джу гэ та я на 
ўсход нюю ста ра ну.

Як крас нае со ней ка ззяе, пры пя кае мхі і ба ло-
ты, чор ныя гра зі, так і ты пры бя гай ка мне, ра бу 
бо жа му Яка ву, ра ба бо жая Ма рыя, пры сы хай.

Во чы ў во чы, сэр ца ў сэр ца, мыс лі ў мыс лі. 
Спаць бы яна ні ко лі спа кой на не спа ла, гу ляць 
бы яна ці хе нь ка не гу ля ла, а каб усё ка мне ад на-
му, ра бу бо жа му Яка ву, пры бя га ла. Амінь. Сла ва 
та бе».

Мя не ці ка ві ла і тое, ці ве дае ён за мо вы на доб-
рае су мес нае жыц цё. Та кія вус на па этыч ныя тво-
ры звы чай на існа ва лі ў кож ным ро дзе і пе рад ава-
лі ся ў спад чы ну — ад ста рэй шых да ма ла дзей шых. 
Дзед Якаў не схі біў і тут, пад крэс ліў шы, што і іх 
пе ра няў ад сва ёй ба бу лі. По тым пад умаў, не як 
сум на ва та ўсміх нуў ся і да даў: «Нам са ста рой яны 
да па ма га лі… І жыц цё цяж кае пра жы лі… І на вай не 
я цяж ка быў па ра не ны. Але вяр нуў ся… І дзя цей 
па га да ва лі… А вось дзе цям якраз-та кі і ня ма доб ра-
га жыц ця… Маг чы ма, у не чым ма ла дзей шыя і са мі 
ві на ва ты… Мы ва ўсё гэ та ве ры лі, пры трым лі ва лі-
ся, ста рэй шых слу ха лі ся… А яны то ль кі смя юцца 
на на шы за ўва гі… Вось та му і ма юць… «.

Мы кры ху па маў ча лі, і по тым ста ры па чаў га-
ва рыць сло вы чар го вай за мо вы, ні бы па-пі са на му 
яе чы та ючы: «На по лі, ся род кус тоў я, ста іць дуб 
зя лё ны. На тым зя лё ным ду бе ся дзяць тры дзя ві-
цы. Ад на шые, дру гая вы шы вае, а трэ цяя лю боў 
убі вае. Ну, трэ цяя лю боў убі ва ла, і та ды на сы ла ла 
яна к змею-ча ра дзею. Змей-ча ра дзей, будзь не лі-
ха дзей, та кім, ка то ры вось лю біц ца, а по тым кі-
дае. Да на праў ты ўжо гэ тую жызнь нам. Будзь, 
змей-ча ра дзей, будзь род ным бра там. Дай ты 
нам, штоб мы жы лі ды друг дру га ўва жа лі. А той 
змей-ча ра дзей ды то жа стаў лі ха дзей. Ды не даў 
ім жыз ні, а лю боў іх раз біў, а яшчэ ж і раз лу чыў. 
Яна ха дзі ла і ўсё пла ка ла, ды тол ку ня ма. Звя ла, як 
тра він ка, і на той свет па йшла. І ён ха дзіў-су ма-
ваў, ды да бра так і не спаз наў. Змей-ча ра дзей, не 
будзь ты лі ха дзей, да па ма жы нам, як га лу бам. Ад 
гэ тай па сці-на пас ці, ды каб та ко га ні чо га не 
знаць, а ў мі ры і шчас ці жыць-па жы ваць».

Рас ка заў мне дзед Якаў і пра тое, як трэ ба бы-
ло вер най жон цы пі ль на ваць свай го му жа, не да-
ваць яму ад ыхо дзіць ад ха ты, ад бі вац ца ад род най 
ся мей кі. Якая жан чы на не ве да ла та кой спра вы, 
не са чы ла за ўсім пі ль на, то по тым ме ла ад па вед-
ныя кло па ты і не раз, не два пра лі ва ла гор кія слё-
зы, пра клі на ючы та кое дрэн нае су мес нае жыц цё. 
Гэ та бы ла «жа но чая» за мо ва, але я не стаў да пыт-
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вац ца ў ста ро га, ча му ён ва ло дае і гэ ты мі ма гіч ны-
мі сло ва мі. Хут чэй за ўсё, да ве даў ся ад сва ёй ба-
бу лі, або з-за ўлас на га надзвы чай ці каў на га но ра-
ву не дзе про ста пад слу хаў. Як бы там ні бы ло, але 
вось гэ ты твор: «Ёсць два нац цаць чар цей. Са ма га 
га лоў на га чор та на зы ваю. Ля ці, чорт, на клад біш-
чы, на бя ры пяс ку, на га ні на лю ба га тас ку, каб ён 
не еў, не піў, не спаў, аб сва ёй жон цы тас ка ваў, 
ужы ваў, ца ла ваў у бе лыя зу бы, у жоў тыя ру кі. 
Успа мі наў, га ра ваў, а мя не (Ма ню) не за бы ваў. 
Амінь». Пад умаў шы, да даў яшчэ адзін, як мне 
сён ня зда ецца, то ня поў ны вус на па этыч ны твор: 
«Чыс ты чац верг, вяр ні ся, бі-па бі вай, му жа к жа-
не пра га няй. Ад дру гіх і ад чу жых яго ад вле кай. 
Чэ раз пра вую ру ку плюнь трой чы». Па цвер дзіў, 
што апош ні ва ры янт най бо льш час та «ад да ваў» 
ма ла дзі цам, у якіх не ла дзі ла ся ся мей нае жыц цё і 
якія пры хо дзі лі да яго за па ра да мі.

Ён жа, раз ахво ціў шы ся, па сак рэ це пра мо віў, 
што на га во рыць мне «сак рэт ную» за мо ву, бо яна 
ве ль мі рэ дкая і на кі ра ва на на вы ніш чэн не ўсе агу-
ль на га вяс ко ва га го ра — п’янства. «Трэ ба ўзяць 
ру ку вы пі ва юча га ча ла ве ка ў ку лак, без ымен ным 
па ль цам сва ёй пра вай ру кі ва дзіць па со нцу ва кол 
ку ла ка і пры гэ тым ці ха, са мо му са бе, шап таць: 
«Не ба бяс край няе, зор кі ў не бе шмат лі кія, мі га-
ючыя, су пы ні це ад ві на, зло га, чор на га зел ля, і за-
пою. Усе ма гут ней шы ме сяц, ад вяр ні (імя) ад за-
пою, ві на і чор на га зел ля. Со нца ўсе ма гут нае, 
спа лі за пой ную ця гу, су пы ні яго сма гу і пры цяг-
нен не да за пою, ві ну і чор на му зел лю. Ве цер ці хі, 
зня сі за пой ную страсць ад ра ба бо жа га (імя). І 
хоць моц ны чар тоў скі за пой і са та ніс кая за мо ва, 
усё роў на, мая за мо ва, мой на га вор, мае сло вы 
най мац ней шыя. Амінь. Амінь. Амінь». По тым 
яшчэ тры разы трэ ба бы ло з якой ко наў кі да ваць 
вы пі ва юча му вы піць ва ды, за моў ле най той жа са-
май за мо вай, трой чы па тры.

Ста ры лі чыў так са ма, што най бо льш важ нае ў 
ся мей ным жыц ці -ўза ема па ра зу мен не па між му-
жам і жон кай. Не шта, пра ўда, не ве ль мі ўцям на 
азваў ся пра сваю бы лую цеш чу — ма быць, доб ра 
да ла ся яму ў зна кі. Ад нак ад веч най тра ды цыі про-
дкаў не па ру шыў — пра ня бож чы цу дрэн ным 
сло вам не га ва рыў. Ска заў, што і ў гэ тым вы пад ку 
да па ма га юць «сло вы», але іх трэ ба «ве даць, ша-
на ваць, за хоў ваць і ні ў якім разе не пе ра круч-
ваць. Бо ад гэ та га яны стра цяц ца…». У якас ці пры-
кла ду я за пі саў на ступ ную за мо ву: « — Ма ці мая 
Ма рыя, ці ж ты спіш, ці ж ты ля жыш, ці ж ты про-
ста так спа чы ва еш?

— Не сплю я, не ля жу, не про ста спа чы ваю, а 
пра свай го сы ноч ка род на га ску чаю. Сы нок мой 
да ра гі, пра лю без ны, ві дзе ла я гэ тай ноч чу сон 
дзіў на-прадзіў лен ны. Быц цам бы быць та бе спай-
ма ным, па руч ках-нож ках звя за ным, на хрэст ду-
бо вы руч кі пры бі ва ны, а сэр ца ра ці вае — ка пей-
кам да ста ва на.

— Маць мая Ма рыя, гэ та ж не сон, гэ та ўсё 
чыс тая пра ўда. Хто гэ ты сон пра ся бе бу дзе чы-
таць-рас чыт ваць, то той у агне не зга рыць, у ва-
дзе не па то нець, у ле се ні ко лі не за блу ка ець. І 
сах ра ніць яго Гас подзь ад кеп скай па сце лі, ад лі-
хой чор най хва ро бы. Амінь. Амінь. Амінь».

Не ве даю, ці ва ўсім да па ма га лі та кія тво ры, але 
ві да воч на, што на іх так са ма спа дзя ва лі ся і час та 

спа сы ла лі ся. Так ужо атры ма ла ся, што я і ў жон кі 
дзе да Яка ва — ба бы Ма ні пы таў ся пра ана ла гіч-
нае. Ха рак тэр на тое, што яна бы ла яшчэ на год ста-
рэй шая за свай го му жа (1882 г. н.). Ме ла надзвы-
чай дзіў ную па мяць — ка лі не ка га не дзе па ба чы ла, 
па га ва ры ла з ім хоць раз ок, то пе рад ава ла пра та го 
ча ла ве ка ўсе чыс та драб ні цы, ні чо га не за бы ва ла-
ся, ні ў якім разе. З за йздрас цю пад ума ла ся та ды: 
каб і са бе та кую фе на ме на ль ную па мяць! У ста рой 
ад но што бы лі вя лі кія пра бле мы са слы хам. Амаль 
зу сім глу хая. За тое мя не пры ве ці ла ад ра зу і, ра дас-
на па ціс ка ючы ру кі, за га ма ні ла пер шай, бо ўжо 
пры звы ча іла ся, што не да чу ецца ўсё роў на, ча го я 
пры йшоў. Пра ўда, на гэ ты раз, удва іх з дзе дам 
Яка вам, мы да свай го да кры ча лі ся.

За смя яўшы ся ды па тра са ючы пле чу ка мі, яна 
не спя ша ла ся ад маў ляц ца, то ль кі па ці ка ві ла ся, а 
ці рас ка заў не шта яе муж? Атры маў шы ста ноў-
чы ад каз, па ча ла га ва рыць і са ма. Пра ўда, я, 
аказ ва ецца, гэ та ве даў і ра ней, бо су се дзі ма ёй 
гас па ды ні ўжо рас ка за лі: ба ба Ма ня ве ль мі доб-
ра за маў ля ла ад зля ку і зу боў, час та да па ма га ла і 
тым, у ка го ба леў жы вот. За сне ад ра зу ж ча ла век 
і бо лей не пра хоп лі ва ецца ў сне з дзі кі мі кры ка-
мі ды стог на мі. Пры но сі лі да яе і зу сім яшчэ ма-
лых дзя цей, і ста лыя лю дзі пры хо дзі лі. Ад ным 
сло вам, яе ча ру ючае май стэр ства бы ло за ўсё ды 
за пат ра ба ва нае ся род вяс коў цаў. Ад тае раз мо-
вы за ста лі ся ў ста рым блак но це «Успа кой ныя 
сло вы». «Бы вае, што ча ла век па скан да ліць, пад-
ыме вэр хал, іншых за вя дзе, а по тым ужо і сам 
су па ко іцца не мае маг чы мас ці. Тут і да вя лі кай 
бя ды не да лё ка. Ма ла хто ве дае, як ра та вац ца. А 
тут вось што трэ ба зра біць. Па шап чы це на ступ-
ныя сло вы на шклян ку з ва дою і да йце вы піць та-
му раз ыйшоў ша му ся ча ла ве ку, дык ён ад ра зу ж 
і су па ко іцца: «Спа кой з па кой ні ка ідзі ці ха, ад вя-
дзі лі ха. Злы язык — на за мок, а ключ — пад ду-
бо вы па рог. Амінь. Амінь. Амінь».

Але ж тут быў зу сім іншы вы па дак, бо іншы 
кі ру нак для рос пы таў. Тым не ме ней, і тут па-
шан ца ва ла. Ка лі гас па ды ня па ча ла пры гад ваць 
сваё юнац тва і ма ла досць, дык ста ла зра зу ме ла, 
што ў іхняй ба ць коў скай ха ці не не ка лі дзяў ча ты 
збі ра лі ся, каб ва ра жыць на ка ляд ныя ве ча ры, 
каб па ся дзець, па прас ці ку дзе лю, па спя ваць 
пес ні, а яшчэ… Вя до ма ж, па га ва рыць пра са мае 
па та емнае, якое да лё ка не кож на му да вя ра лі. 
Ма ла гэ та га — у кож най з іх быў свой улас ны 
пры ём, пры да па мо зе яко га, як ім пад ава ла ся, 
яны маг лі на веч на пры су шыць да ся бе жа да на га 
хлап ца-ка ва ле ра, па кі нуць яго пры са бе і не ба-
яцца, што не йкая іншая дзяў чы на звя дзе яго. 
Сваю за мо ву ба ба Ма ня на зва ла про ста — «Лю-
боў ны шэпт»: «Пер шым раз ам, бо жым ча сам, 
вя чэр няю за рою, бо жаю па рою. У свет лы пан-
ядзе лак (ці ў які іншы дзень, ка лі шап та ла ся за-
мо ва). Вя чэр няю за рою. За ра-за ра ні ца, бо жая 
па мач ні ца, да па ма жы ра бе бо жай Ма рыі за га-
вар ваць ра ба бо жа га Яка ва. Як на мо ры-акі яні 
ста іць дуб кар ка ніс тый, ды там жа, ля яго, ля-
жаць тры ду бо выя дош кі. Пад ымаю пер шую 
дош ку — на га няю мар ко ту і вя лі кае ка хан не і 
за га няю ра бу бо жа му Яка ву ў сэр ца, у бе лае лі-
цо, ру мя ны твар, у шэ рыя во чы. Як без хле ба 
цяж ка пра жыць, каб і тут ён не за снуў, не да еў, а 
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ўсё пра мя не. Ма рыю, ду маў. Дру гую дош ку пад-
ымаю — на га няю мар ко ту і пе ра жыт кі і вя лі кае 
ка хан не. За га няю ўсё гэ та ў сэр ца, у бе лы твар, у 
жыл кі і паджыл кі ра ба бо жа га Яка ва. Як без ма-
ці, без ба ць кі цяж ка пра жыць, так каб мой Якаў 
не мог пра жыць без Ма рыі. Каб не за снуў, не за-
еў, а ўсё пра Ма рыю ду маў. Трэ цюю дош ку пад-
ымаю — мар ко ту, пе ра жыт кі і вя лі кае ка хан не ў 
ра ба бо жа га Яка ва яшчэ глы бей за га няю. Як без 
со нца, без зям лі не ль га пра жыць, так каб раб бо-
жы Якаў не мог пра жыць без Ма рыі. Амінь. 
Амінь. Амінь» (Шля га М. А., 1882 г. н.).

Ад яе ж за пі саў і дру гую за мо ву. На гэ ты раз 
яна і на звы ўво гу ле ні якай не ме ла. Ад но што тлу-
ма чэн не ад жан чы ны: маў ляў, гэ та шап та ла ся та-
ды, ка лі жа да ла ся пры ча ра ваць-пры ва ра жыць да 
ся бе ка ха на га. І яшчэ ўвесь час, як пра маў ля ла ся 
за мо ва, ба бу ля бы ла надзвы чай стры ма ная, па-
важ ная, Гэ та ліш ні раз пад крэс лі ва ла тое, як яна 
са ма ад но сі ла ся да за моў. Не ка ль кі раз оў, пра ўда 
ра ней, мне па ўта ра ла, што лю бая за мо ва, ка лі яна 
то ль кі ідзе на ка рысць лю дзям, сы хо дзіць ад Бо га. 
Пра маў ля ючы на гэ ты раз, уста ла і ўра чыс тым го-
ла сам пра га ва ры ла ўвесь твор. «Ста ну я, ра ба бо-
жая Ма рыя, бла гас лаў лю ся. Па йду ў чыс тае поле, 
там пе ра хрыш чу ся. У чыс тым по лі ста іць куст, а ў 
тым кус це ста іць тоў стая ба ба — са та ні ца і ўгод ні-
ца. Па кла ню ся я га ла вою тоў стай ба бе — са та ні цы 
і ўгод ні цы. Па ля це ла б ты ў чыс тае поле, у цём ныя 
ля сы-пуш чы, у сы пу чыя пяс кі, у та пу чыя ба ло ты. І 
за спе ла б ты ра ба бо жа га Яка ва цём най ноч чу. Се-
ла б яму та ды на бе лыя гру дзі, на ра ці вае сэр ца, на 
кроў яго га ра чую і на пя чон ку чор ную. Каб ён па-
сля гэ та га не піў, не еў, не спаў, не ля жаў, усё мя не, 
ра бу бо жую Ма рыю, у га ла ве тры маў. Каб я бы ла 
яму леп шая за мат ку і за ба ць ку, за яго ныя род і 
пле мя. Не да га во ра на, пе ра га во ра на. За мы кай, 
за га ва ры, на сем дзе сят сем за мкоў за мкні. Бя гу ў 
акі ян-мо ра, кі даю там клю чы пад сі ні ка мень. Хто 
гэ тыя клю чы да ста не, дык то ль кі той на шу лю боў 
з Яка вам раз го ніць. Але гэ та га не зро біць ні муж-
чы на, ні жан чы на, ні шчу пак-ры ба, ні птуш ка-
свіс туш ка. Амінь. Амінь. Амінь».

Да вя ло ся мне зноў па чуць пра «лі хіх бес аў», 
ад якіх ні бы та за ле жа ла ка хан не ма ла дых лю-
дзей. Ды ні ку ды не падзе неш ся — як дык ту юць, 
так і за піс ва еш. «Уста ну я, Ма рыя, але ні бла гас-
ла віў шы ся. Вы йду ў чыс ты двор, але не хрыс ціў-
шы ся. Вы йду я за на шыя но выя дзве ры, за на-
шыя ця со выя ва ро ты ў шы ро кае чыс тае поле. У 
чыс тым по лі ста яць тры вя ліз ныя, зда ра вен ныя 
бясы. Пер шы бес — гэ та Са ва, а дру гі бес — гэ та 
Шап тун, а трэ ці бес — гэ та Кал дун. Пры йду-пад-
ыйду я да тых бяс оў па блі жэй, ды па кла ню ся ім, 
як мае быць, пан іжэй:

 — Вы, тры дзе вяць лі хіх бяс оў, па слу жы це на 
гэ ты раз мне, як не ка лі слу жы лі са мо му Іра ду-
ца ру. Ідзі це вы па бліж ніх і па да лё кіх вёс ках, сё-
лах і га ра дах, і збі рай це ўся ля кую мар ко ту-ну до-
ту з пту шак, і са звя рэй, і са ўсіх чыс та ўба ча ных 
і сус трэ тых ва мі лю дзей. І за ня сі це вы гэ тую ну-
до ту-мар ко ту ра бу бо жа му Яка ву ў ясныя во чы, 
у чор ныя гус тыя бро вы, у ру мя ны твар, у яго нае 
ра ці вае, га ра чае сэр ца, у со нную пя чон ку, у тры-
дзе вяць жыл-па жыл, у са мую га лоў ную жы лу 
ста на вую, а яшчэ ў над пят ную і сем дзе сят пяць 

сус та ваў. Каб ад бы ло ся так, што ён не мог ні 
жыць, ні быць, ні днём на ясным со нцы, ні ноч чу 
пры ясным ме ся цы сам-адзін, а каб яму ўсю ды 
мро іла ся я — Ма рыя-дзя ві ца. Каб з та го са ма га 
мо ман ту ён не здо леў ні з якой бо лей дзяў чы най 
умі ляц ца, ні ў мяк кай пу хо вай па сце лі з ёю ва-
ляц ца, ні за ця со вым ста лом са май смач най ежай 
на ядац ца, ні ў лаз ні сва ім це лам ні пе рад кім па-
хва ляц ца. Гэ тым ма ім свя тым сло вам яшчэ най-
мац ней шыя ключ і за мок. За мок я ста ран на за-
мкну, а ключ не прык мет на ад ня су на акі ян-мо ра 
і там пад вя ліз ны ла тыр-ка мень па кла ду, каб ніх-
то не ўві даў і яго ад туль ні ў якім разе не да стаў. 
Амінь. Амінь. Амінь».

За на та ваў ад сва ёй суб ясед ні цы і яшчэ па ру 
за моў пра ка хан не, пра ві ль ней, ма быць, «на ка-
хан не», але яны знач на ка ра цей шыя і пра сцей-
шыя ў сту пе ні вы ба ру мас тац кіх срод каў. «Уста-
ну я ра ным-ра на, па йду я ў чыс тае поле. Знай ду 
там бе ла га крэ ча та і ў яго па пра шу, каб злё таў 
бы ён яшчэ ў поле шы рэй шае, да сі ня га мо ра 
ажно, за кру тыя го ры, за цём ным-цём ныя ля сы, 
у не пра лаз ныя ба ло ты-ба ла ці ны, і там па пра сіў 
бы ён для мя не страш ную ака янную сі лу, каб 
яна да ла яму ўсё ма гут най да па мо гі сха дзіць у 
вы со кі це рам-па лац і пры спець там ра ба бо жа га 
Яка ва, ня хай гэ та са бе і ся род глы бо кай но чы. 
Сеў бы мой да ра гі крэ чат на бе лыя гру дзі май го 
ка ха на га, на яго ра ці вае сэр ца, на га ра чую пя-
чон ку, і ўла жыў бы ён ра бу бо жа му Яка ву з сва іх 
пра кля туш чых вус наў-дзю баў усё на леж нае, 
каб по тым ужо мой ка ха ны, раб бо жы Якаў, не 
мог без мя не, ра бы бо жай Ма рыі, ні есці, ні 
спаць, ні ад па чы ваць, ні ся род лю дзей бы ваць. 
Амінь. Амінь. Амінь».

Ад нос на апош няй за мо вы, за пі са най тым 
раз ам ад яе, ба ба Ма ня па пя рэ дзі ла, што яе не-
абход на бы ло пра маў ляць пад ма ла дой ві ша нь-
кай. Ме на ві та пад ві ша нь кай, пад ма ла дой, а не 
пад якім-не будзь іншым дрэ вам. Ка лі ж не па слу-
ха ешся і зро біш па-свой му, то і сло вы тыя ні ў 
якім разе не падзей ні ча юць. Умо ва да во лі про-
стая і раз ам з тым лю бо му ча ла ве ку зра зу ме лая. 
«Уста ну я, ра ба бо жая Ма рыя, ра ным-ра не нь ка, 
умы юся я чыс та-бя ле нь ка. По тым бла гас лаў лю ся 
і пе ра хрыш чу ся. Вы йду ў чыс тым-чыс тае поле, 
па гля джу на ўсе ча ты ры ба кі. На ўсход ад мя не 
ста іць свя тая цэр каў ка-ма каў ка. Як на гэ тую 
пры га жэн ную цэр каў ку-ма каў ку лю дзі гля дзяць, 
так каб і на май го аб ран ні ка — ра ба бо жа га Яка ва 
— гля дзе лі ста рыя і ма лыя, па жы лыя і ма ла дыя. 
Гля дзе лі-па гля да лі, але зра біць яму, ра бу бо жа му 
Яка ву, ні чо га не маг лі, бо ў іх та кой мо цы не ста-
ва ла б. Бу дзь це, сло вы мае, цвёр дыя і ёмкія, як 
клю чы жа лез ныя. Амінь. Амінь. Амінь».

Вя до ма ж, надзвы чай важ ным бы ло і тое, каб у 
ма ла дой ся мей цы ўсё ла дзі ла ся ці ха-мір на, каб 
дзе ці іхнія бы лі да гле джа ныя і зда ро выя і каб 
яны, ад па вед на, ні ад ка го, ні ад якіх аб ста він не 
за ле жа лі. Ад ным сло вам, каб бы лі са ма стой ныя. 
Ста ві ла ся аб авяз ко вая ўмо ва, што та кая за мо ва 
чы та ецца то ль кі ў чац вер, а ў іншыя дні тыд ня яна 
про ста «не дзей ні чае». «Ідзі, дзі цят ка, да до му, не 
ка рысь ні ко му дру го му, дзяр жы свой са вет з ба-
ць кам, з мат кай. Іко не свя той па кла ні ся, а ра дзі-
це лям сва ім — па ка ры ся. Так бы ты ўсё да моў 
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рваў ся, як мла дзе нец за цыц кай га няў ся. Ва імя 
Айца, Сы на і Свя то га Ду ха. Амінь. Амінь. Амінь».

Знач ная ўва га ў за пі са ных та ды за мо вах над-
ава ла ся ма ра ль на му бо ку ся лян ска га жыц ця: па ва-
зе да ба ць коў, умен ню тры маць сваё сло ва, ні ко лі 
не хлу сіць, не ла яцца ў ха це (уво гу ле), а ў пры сут-
нас ці ста рых і ма лых — тым бо лей. «Ад хлус ні»: 
«Вы йду я ў двор, у два ры — ва да, на той ва дзе — 
ку пі на, на той ку пі не — га дзі на. Я тую га дзі ну па-
ся ку-па ру баю, усім не пры яце лям ў сэр цах і ў маз-
гу кле вя ту за маў ляю, хлус ню — пры пы няю. Ад-
кас ні це ся, ад ва ра ці це ся, во ра гі злыя, ад мя не! 
(Плю нуць тры разы.) Гос па дзі, да па ма жы. (Апош-
нія сло вы трэ ба па ўта рыць дзе вяць раз оў.)».

Ніх то і ні ко лі асаб лі ва не ха ваў, што веч ным 
«спа да рож ні кам» ся мей на га жыц ця бы лі спрэч-
кі, а то і бой кі. Та му імкну лі ся «ўці ха мі рыць» і 
гэ тую пра яву: «Ад ру га ні»: «На ліць у ста кан та-
лай ва ды. Над ёй пра шап таць за мо ву і ад піць 
трош кі. («Ва да та лая, жыц цё ня ўда лае. Чор та ў 
му жы асту дзі і раз лу ку на шу ад вя дзі»). Кі нуць у 
ста кан тры за пал кі, спа ле ныя пад час шап тан ня 
за мо вы. По тым ва ду пра пус ціць праз тка ні ну і 
зра біць так, каб ваш муж яе вы піў. Або той ча ла-
век, які асаб лі ва ру га ецца ці скан да ліць».

За фік са ваў і яшчэ адзін твор пад ана ла гіч най 
на звай: «Пер шым раз ам, доб рым ча сам, не са ма 
са бою, гас под няй ду шою, яснай ца ры цай, вя-
чэр няй па мач ні цай!

Гос па ду на ша му па ма лю ся і бла гас лаў лю ся! 
На мо ры — на акі яне, на га ры — на Сі яне, там 
ля жыць бе лы ка мень. На тым ка ме ні ся дзіць ба-
ба-ча раў ні ца. Бя рэ ва ду за мор скую, злі вае з гэ-
та га ча ла ве ка ру ду, ну ду, бя ду, спуд (агня вый, 
ва дзя ный, вет ра ный, па ля вый, ле са вый, ба бін, 
дзе даў, цёт кін, дзя дзь кін, цы ган скі, ры бан скі, 
ка ша чы, мы ша чы, са ба чы, змя ячы, ву жа чы). 
Што я не па мя ну, то Гас подзь Бог па мя не і гэ та-
му ча ла ве ку да па мо гі дасць». Па ўта рыць не-
абход на тры разы за пар».

Праз па ру дзён лю боў ныя за мо вы мне да вя ло-
ся за піс ваць ад Аскір ка С. В., 1885 г. н. Ха рак тэр-
най ры сай бы ло тое, што ад на ра джэн ня яна ме ла 
ве ль мі гус ты го лас (як са ма ска за ла — муж чын-
скі), і ён за ха ваў ся ў яе да апош ніх га доў. Ма ла 
гэ та га, так ужо атры ма ла ся, што свае за мо вы яна 
пра маў ля ла ў ко мін, у пяч ную тру бу. Ві до віш ча 
бы ло і смеш нае, і дзіў нае, і не паў тор нае! Ста рым 
— ста рая жан чы на тры ма ецца ру ка мі за пры пек і 
важ на гу кае ў ко мін. Ды так ужо ста ра ла ся, што і 
на су сед няй ву лі цы мож на бы ло ўсё вы раз на па-
чуць, асаб лі ва не пры слу хоў ва ючы ся. Тым бо лей, 
што яна мне пра га ва ры ла (да клад ней, пра кры ча-
ла) не ад ну за мо ву, а не ка ль кі. На па мяць усё ж 
на шы ста рэй шыя вяс коў цы не скар дзі лі ся. «За-
мо ва на ка хан не. Пра маў ля ецца ў ко мін»: «Доб-
ры дзень, ды мок, крас ны пан ічок! Ко ціш ся ты ў 
го ру слу пом, а ў той бок клуб ком! Ка ці ся па га рах, 
па да лі нах, па шы ро кіх кра інах, знай дзі на ро джа-
на га ра ба бо жа га Ва сі ля. Бя ры яго звер ху за гус-
ты чуб. А з ся рэ дзі ны — за сэр ца. Ігол ка мі яго ка-
лі, ніт ка мі яго цяг ні да ра бы бо жай Зо сі. На ўсё 
жыц цё пры цяг ні. На сі нім мо ры, на лу ка мор ры, 
ста іць дуб на два нац цаць кар нёў, на два нац цаць 
ка ка тоў, на два нац цаць па лу ка ка тоў. У тых ка ка-
тах два нац цаць зо рак, у тых зор ках два нац цаць 

чар тоў. Чар точ кі, бра точ кі, па слу жы це мне ча-
соч кі, а я вам за тое — га доч кі. Пра шу вас, умаў-
ляю, ад бі це ра ба бо жа га Ва сі ля ад бра та, ад сяс-
тры, ад жа ны і ад уся го чыс та яго ро ду. Пры бі це 
яго то ль кі ка мне, ра бе бо жай Зо сі. Каб ён не 
спаў, не дра маў, а па мне, ра бе бо жай Зо сі, ад ной 
тас ка ваў. Амінь на заў сё ды».

Дру гі твор так са ма быў пра моў ле ны ў ко мін. 
«За мо ва, каб ка ха на га да ся бе пры цяг нуць»: 
«Іду, іду, не ве даю ку ды. Вят ры-ві ху ры, моц ныя, 
ма гут ныя, ля ці це на сі не мо ра-лу ка мор ра. Там, 
на мо ры-лу ка мор ры, ста іць дуб, а на тым ду бе 
два нац цаць чар тоў. Два нац цаць кас ма тых, два-
нац цаць лах ма тых, два нац цаць кры вых, два нац-
цаць сля пых. Ідзі це! Ля ці це! На сі нім мо ры ля-
жыць дош ка. Вы тую дош ку вы рві це і на ра ба 
бо жа га Ва сі ля кру чы ну на га ні це. Каб ён не піў, 
не гу ляў, не спаў, а то ль кі аб ад ной мне, ра бе бо-
жай Зо сі, стра даў. Два нац цаць чар тоў, два нац-
цаць кас ма тых, два нац цаць ма лых дзя цей: ідзі це 
вы, ра бу бо жа му Ва сі лю сэр ца та мі це і да мя не, 
ра бы бо жай Зо сі. яго га ні це (свіс нуць, гук нуць 
трой чы). Дым-ды міш ча, не ідзі ў го ру ды міць, а 
ідзі сэр ца су шыць. Су шы яго, зна бі яго, да мя не, 
ра бы бо жай Зо сі, га ні яго. Ідзі, дым, тру бою, а 
ты, раб бо жы Ва сіль, ля ці да мя не стра лою. Як ля 
печ кі га рыць душ на, так каб яму без мя не бы ло 
скуч на. Як у пе чы га рыць жар ка, штоб так яму 
мя не, ра бу бо жую Зо сю, бы ло жал ка (трой чы 
па гу каць у ко мін). Як у ко мі не дым ві ру ецца, 
кру жыц ца, на во лю рвец ца, каб да мя не так раб 
бо жы Ва сіль рваў ся. Эх ты, соль-ма тух на, як ты 
на агні га рыш і тле еш, каб так яго сэр ца па мне 
га рэ ла і тле ла. Ад ны не да ве ка, ад да ма ві ны да 
зям лі. Амінь. Амінь. Амінь».

Ад на з за моў пад ала ся мне да во лі са ма быт-
най, бо не йкі мі надзвы чай ста ра даў ні мі ма ты ва-
мі ці языч ніц кі мі ка ра ня мі па тых ну ла ад яе. Не 
вы клю ча на, што ка ра ні тыя цяг нуц ца да языч-
ніц кіх ахвяр ных вог ніш чаў. «На лю боў. Пра маў-
ля ецца ў ко мін»: «Аў, аў! Ад кры ваю ко мін, за па-
ль ваю вог ніш ча. Дым па цяг нец ца ў ко мін у два-
нац цаць га дзін. Два нац цаць чар цей, чорт, чэр ці, 
чар ця ня ты, не ля жы це. Вы на мо гіл кі, на ма гі лы 
спя шай це ся. На га ні це на ра ба бо жа га Ва сі ля пя-
чаль-сму так, каб ён не піў, не еў, а ад но пра мя не 
за ўсё ды ду маў.

Вы хо джу на мо ра, гля джу на поле: там ста яла 
два нац цаць ча раў ні коў, два нац цаць ча раў ніц. 
Ча раў ні кі, ча раў ні цы, у ва шу ха ту чар цей па сы-
ла лі, каб яны ад туль май го сяб ра, ра ба бо жа га 
Ва сі ля, вы га ня лі, зва лі, да ві лі, та пі лі, су шы лі, бі-
лі, сяб ра май го ка мне гна лі.

Дым гус ты, дым тоў сты, дым, бя жы па кру-
тым бе ра гам, па ля сах, па ба ло тах, знай дзі ра ба 
бо жа га Ва сі ля спяш чым, гу ляш чым і ўкла дзі яму 
тас ку-пя чаль. Па куль не ба чыць мя не, каб яго 
сэр ца га рэ ла, тле ла, як гэ тыя два нац цаць час так 
дроў. Каб ніш то яму спа кою не да ва ла, а ўсё яго 
пад бі ва ла. Як уба чыць, дык да сэр ца пры жме і 
сва ёй та ды на за ве. Амінь».

Ад на з за моў бы ла зу сім ка ро це нь кая — «На 
вер нае ка хан не да лю ба га. У ко мін га во рыц ца»: 
«Ау, ау, ау, ля ці, ды мок-ба га ты рок, к яму, ра бу 
бо жа му Ва сі лю, ка рай ду шу яго, ка рай лю боў 
яго да мя не. Спа ві вай усё гэ та свя тым ду хам і 
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вер нас цю. Нам з ра бом бо жым Ва сі лём век 
жыць-да жы ваць і на ўсіх чыс та чу жых яму за бы-
ваць. Амінь. Амінь. Амінь».

Ад гэ тай жа жан чы ны па чуў яшчэ і «Шэпт на 
ка хан не», у якас ці аб авяз ко вай умо вы да яко га 
гу ча ла тое, што яго трэ ба бы ло вы кон ваць на рос-
та нях: «Ста ну я, ра ба бо жая Зо ся, бла гас лаў лю ся, 
па йду ў чыс тае поле — пе ра хрыш чу ся. У чыс тым 
по лі ста іць цяр но вы куст, у тым кус це ста рая 
змяя. Ля яе ста іць за ла тая цар ква. У яе ся рэ дзі не 
са ма Бо жа Ма цер на за ла тым тро не ся дзіць, яна 
ўсё чыс та ў све це ве дае-знае і гля дзіць. Да ця бе, 
Бо жа Ма цер, звяр та юся. Ніз ка кла ня юся і па ста-
янна ма літ ва мі пра маў ля юся. Аб ад ным то ль кі 
ма лю-пра шу. Бо лей ні чо га не ха чу. А ў гэ тым мне 
не ад моў, не ад ка жы, а шчы ра да па ма жы. Зра бі 
так, каб раб бо жы Ва сіль з гэ та га мо ман ту ні ко га 
інша га не знаў, не за ўва жаў, да мя не ад ной ці ка-
васць і шчы расць пра яўляў. Са бя ру ўсё пад ора-
нае Бо жай Ма це рай у чыс тым-чыс ты пла ток, за-
вя жу, пе ра хрыш чу і ні ко му бо лей, акра мя ра ба 
бо жа га Ва сі ля, не па ка жу. Ад та го скар ба да ра го-
га клю чы і за мок жа лез ныя ў вер на га ка ва ля за-
ка жу. Ка лі ён зро біць, то і іх за моў лю-пе ра хрыш-
чу, ста ран на за мкну і клю чы тыя за ня су на акі ян-
мо ра. А там ужо пад вя ліз ным-вя ліз ны ка мень 
па ла жу і пры ду шу. По тым да моў вяр ну ся і спаць 
па кла ду ся, а ка лі ра ні цай пра чну ся, то ўжо з ра-
бом бо жым Ва сі лём аб авяз ко ва ў сва ёй пя ры не 
аб ды му ся. На ўсё доб рае, на ўсё чыс тае, на ўсё 
свя тое і да бра дзей нае. Амінь. Амінь. Амінь».

Не за быў ся за пы тац ца і пра тое, як пе ра жы-
ва лі раз лу ку, ці як па во дзі лі ся бе, ве да ючы, што 
да вя дзец ца не ўза ба ве раз лу чыц ца на пра цяг лы 
тэр мін. Ма ла ку ды мог па ехаць па ля шук. Не сак-
рэт, што і ў вой ска маг лі за браць, і ў за роб кі вы-
праў ляў ся «за свет». Аказ ва ецца, моў ная за ба-
ра ня ль насць існа ва ла і тут. Ды яшчэ та кая са ма-
быт ная, не паў тор ная, аса цы ятыў ная. Зда ва ла ся 
б, ад куль усё гэ та? Пад ума еш так і сам са бе ад ка-
жаш — з жыц ця, з жыц цё вых пры год. «За мо ва 
на рас ста ван не»: «Чорт ідзе ва дой, воўк ідзе га-
рой. Яны раз ам не сы хо дзяц ца, ду мы свае не ду-
ма юць, пло ду не пла дзяць, пла да вых моў не маў-
ля юць. Так бы і ра бы бо жыя ду мак не ду ма лі, 
пло ду не пла дзі лі, пла до вых моў не маў ля лі, а ўсё 
б, як кош ка з са ба кам жы лі б».

Іншая за мо ва мне бы ла на га во ра на, але ба бу-
ля пе ра блы та ла раз лу ку з раз луч ні цай, а я не 
стаў не як пе ра пы няць, па праў ляць, бо мне бы ло 
доб ра і гэ так. Я вы кон ваў сваю за да чу — за піс-
ваў вус на па этыч ныя тво ры. «Як я, ра ба бо жая 
(імя), стры жу, ла маю свае ног ці без шка до бы, 
без бо лю, не ўспа мі наю, на ду шы не ха ваю, пра 
іх не га ва ру, так бы і раб бо жы (імя) маю злую 
раз луч ні цу не лю біў, не шка да ваў, не ўспа мі наў, 
маю лю боў на пры га жосць дру гой не мя няў.

Зло не ха ваю, боль не пры но шу, але му жа, Бо-
гам мне да дзе на га, на мес ца вяр таю. На мес ца, 
яму па кла дзе нае і Бо гам блас лаў лё нае. Сло вы не 
кру ча ныя, не вы вер ну тыя, а пра вед ныя і лад ныя, 
спа гад лі выя і ха ро шыя. Амінь. Амінь. Амінь».

Са май ста рэй шай з ма іх інфар ма та рак та ды 
бы ла Ду бі на В. П., 1880 г. н. Па ві нен адзна чыць, 
што яна тры ма ла ся ве ль мі ўпэў не на, на ват не ве-
ры ла ся, што мае та кі па ва жа ны ўзрост. Па цвер-

дзі ла гэ та яе род ная да чка, якой са мой ужо пад 
во сем дзе сят. Раз маў ля ючы з гэ ты мі жан чы на мі, 
на смя яўся ўво лю. Яны мне рас па вя да лі та кія 
пад ра бяз нас ці са свай го дзя во ча га «га дан ня-
шап тан ня», што бы ло, шчы ра ка жу чы, шка да 
з-за ад сут нас ці тэ ле ка ме ры. За піс ваць на па пе-
ру — гэ та ад но, а па кі даць у па мя ці лю дзей мі мі-
ку, жэс ты, го лас, інта на цыю інфар ма та раў — зу-
сім іншае. Пра сіў рас па вес ці што-не будзь та кое, 
каб дру гія не ве да лі. Ба бу ля ад ра зу ж і за вя ла ся: 
«За га вор для ка ха на га»: «На мо ры, на акі яне, на 
вос тра ве на Бу яне, тас ка з тас кою зма га юцца і ў 
ва ду бя гу чую ўбі ва юцца. І кры чаць, каб ва да 
бег ла па ска рэй, каб ува хо дзі ла ў ра ба бо жа га 
Іва на ў зу бы, у гу бы, у чыс тае це ла, у га ра чае 
сэр ца, у чор ную пя чон ку. Каб я та бе бы ла, ра ба 
бо жая Зо ся, ле пей за ба ць ку, за мат ку, за род, 
плод і пле мя, ле пей крас ных дзя віц і ўсіх у све це 
чыс та ма ла дзіц. Я гэ ты за га вор за мы каю на сем-
дзе сят сем лан цу гоў і ўкі даю клю чы ў акі ян-мо-
ра. А хто ака жац ца муд рэй за ме сяц, той то ль кі 
да ста не з мо ра пяс ку і ад го ніць у ра ба бо жа га 
Іва на тас ку». За маў ляць трэ ба аб авяз ко ва ка лі 
за йдзе со нца, ці, на адва рот, на ран нім усхо дзе».

Пад ума ла кры ху і па ча ла но вую за мо ву — «На 
ка хан не»: «З квет кі раса — на твар кра са. Раса вы-
мые, ме сяц вы су шыць, сві тан не — алае ка хан не 
пры су шыць». Ка лі пра шэп чаш, то трэ ба ў по ўню 
сар ваць квет кі на чной фі ялкі і пра цер ці іхняй рас-
ою твар». З гэ та га ж шэ ра гу па чуў і іншую: «Лю-
боў ная. У лу ка мор ры ста іць дуб, а на тым ду бе два-
нац цаць ка ка тоў, а на тых ка ка тах — два нац цаць 
чар тоў. Гэ та ж не чар точ кі, а май го мі ла га Іва на 
бра точ кі. Вы ж ва зь мі це і пад бі це яго, каб ён не піў, 
не да пі ваў, каб ён не еў, не да ядаў і мя не, ра бу бо-
жую Зо сю, не за бы ваў. Амінь». Яшчэ ад на — «На 
лю боў»: Ла маю ду бі ну, штоб хлоп цы лю бі лі, ла-
маю ду бі ну, штоб хлоп цы лю бі лі, ла маю ду бі ну, 
штоб хлоп цы лю бі лі. Цар са дзіў, Бог ра дзіў, Мат ка 
Пра чыс тая па лі ва ла, мне гэ та ўсё на по мач да ва ла. 
Цар са дзіў, Бог ра дзіў, Мат ка Пра чыс тая па лі ва ла, 
мне гэ та ўсё на по мач да ва ла. Цар са дзіў, Бог ра-
дзіў, Мат ка пра чыс тая па лі ва ла, мне гэ та ўсё на по-
мач да ва ла. Амінь. Амінь. Амінь».

Зу сім па-дзя во чы за смя яўшы ся, ху це нь ка 
пра та ра ба ні ла: «Кла ду ся на но вым мес цы, пры-
сні ся жа ніх ня вес це!»

По тым мне рас каз ва лі пра тое, што са мыя га-
лоў ныя вус на па этыч ныя тво ры, які мі пры ваб лі ва-
лі хлоп цаў, — гэ та «пры суш кі». Аказ ва ецца, іх 
дзяў чы на па він на бы ла пра маў ляць, тры ма ючы 
які-не будзь прад мет ці рэч у ру ках. Па жа да на, каб 
гэ тая рэч яна ме ла не йкае да чы нен не да яе су джа-
на га. Та ды ўжо бы лі цвёр да пе ра ка на ны, што за-
моў ныя сло вы аб авяз ко ва да па мо гуць і хло пец ні ў 
якім разе не ад кру ціц ца ад ча раў ніц тва. «Пры суш-
кі» маг лі быць як агу ль ныя — шы ро ка вя до мыя, 
так і з’яў ляц ца зда быт кам кан крэт най дзяў чы ны, 
да якой яны пе ра йшлі ад ка го сь ці са ста рэй шых 
жан чын яе ро ду. «У імя Айца, і Сы на, і Свя то га Ду-
ха, амінь! У пе чы агонь га рыць, па ліць дро вы. Каб 
так га рэ ла і сэр ца ў ра ба бо жа га Іва на па ра бе бо-
жай Зо сі. Каб га рэ ла ва ўвесь дзень, ва ўвесь час, 
усю ды і за ўсё ды. Ва ве кі вя коў. Амінь!»; «На хрыс-
ці янскай зям лі, на Кі янскай га ры, дзе ста яў дуб 
тон кі і гон кі, пад тым ду бам ля жыць сму так-скру-
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так. Ва зь му ду бо вую дош ку і па га ню яго ў сэр ца 
Іва на, у яго пя чон ку і ў се ля зён ку, і ў буй ную га ла-
ву, у ка рыя во чы. І ты мя не, Іван, лю бі. За мо ву па-
ўта рыць тры разы пад рад»; «Ме ся чык у гаю, а я к 
та бе, Іван, пры маў ляю. Ёсць у ця бе, ме ся чык, ды 
тры за ра ні цы, ды ўсе тры чыс та род ныя сяс тры цы: 
ад на пры пя ку ха, дру гая пры жа ру ха, а трэ цяя пры-
ва ра жу ха. Амінь. Амінь. Амінь»; «Па йду ў са до чак, 
на зры ваю ві ша нё чак, дый пан акры ваю мі ла му 
сля до чак, штоб пташ кі не ха дзі лі, дый яшчэ й не 
бра дзі лі, а каб май го мі ла га дру гія не лю бі лі. Усё 
так каб і бы ло!»; «Па йду ў той са до чак, дзе мі лы 
мой гу ляў. Сар ву я той цвя то чак, што мі лы па лі-
ваў»; «Я да ця бе не пры йшла, а пры ля це ла чор ным 
во ра нам. Каб у ця бе язык ка лом стаў! Каб ты дзі-
віў ся на мя не чор ны мі ва чы ма, як Ма ці Бо жая на 
свай го сы на! Амінь. Амінь. Амінь». Па ўта рыць 
дзе вяць раз оў пад рад».

Да во дзі ла ся здзіў ляц ца ба гац цю на род най да-
сціп нас ці, бо ў тво рах пе ра пля та лі ся і рэ лі гій ныя 
аспек ты, і языч ніц кія ка ра ні, і ба лад ныя сю жэ ты, 
і пе сен ныя ма ты вы, але ўсё бы ло пад па рад ка ва-
на, тым не ме ней, ад ной то ль кі ідэі — пры су шыць 
да ся бе ка ха на га ча ла ве ка, пры му сіць яго со хнуць 
па той (ці па тым!), ад ка го сы хо дзі ла гэ тая слоў-
ная ма гія. Бы лі і пэў ныя ўмо вы, якія так са ма ні ў 
якім разе не ль га бы ло па ру шаць, бо ў ад ва рот-
ным вы пад ку мож на бы ло вы клі каць не па жа да-
ную рэ акцыю на сваю га ла ву.

«Туп нуць пра вай на гой і га ва рыць: «Іван 
ідзець, я топ ну на гою, ён за мною. По ясам пад-
вя жу ся. Ме сяц у гаю, а я над ім верх маю. Пры 
ма ёй до лі печ, ка лі ён на мя не злы, то за ймі яму 
над оўга рэч. Я сло вам, Гас подзь сва ім ду хам»; 
«»Як млее, тлее соль на агне, каб ду ша Са шы, так 
мле ла і тле ла па На та шы». Га во раць у два нац-
цаць га дзін но чы, пры гэ тым па сы па ючы агонь 
со ллю»; «Уз яць лыж ку і пад нес ці да ро та, га ва-
рыць над агнём аль бо ка ля пе чы: «Ды мам па сы-
лаю, вет рам ажы даю яго ду шу. Як у ко мі не дым 
кру ціць і там жар ка, так каб і яму бы ло мя не 
жал ка. Як у рот лож ка бя жыць шыб ка, дзе б ні 
быў ён, штоб яго з тас кою гна ла да мя не шыб ка. 
Я — сло вам, а Гас подзь — сва ім ду хам. Амінь. 
Амінь. Амінь»».

Кры ху пе ра вя ла ста рэ нь кая дух і зноў па ча ла 
пры гад ваць пры суш кі. На ват пад ало ся, што ў та-
кім уз рос це про ста не маг чы ма гэ ту ль кі по мніць, 
але ў яе атрым лі ва ла ся як не ль га ле пей. «Па йду я 
на сі няе мо ра. На сі нім мо ры ля жыць жэсць, а пад 
той жэс цю ля жыць лю тая змяя. Ва зь му тую змяю, 
па вяр ну к са бе на ве кі і на заў сё ды не па руш на»; 
«Уста ну я ра не нь ка, умы юся я бе ле нь ка. На мо ры 
ста іць дуб, пад тым ду бам да ска, пад тою да скою 
ўся мая пе чаль і сму так. Анге лы-архан ге лы, пры-
ля тай це! Усю маю пе чаль і тас ку за бі рай це, ня сі-
це яе ў ру мя нае лі цо, у ка рыя во чы, у ру сыя ко сы, 
чор ныя бро вы бо жа га ра ба Іва на. Амінь. Амінь. 
Амінь»; «Гос па да Бо га пра шу і на по машч пры зы-
ваю, а ра ба бо жа га Іва на к са бе вы зы ваю. Ран няй, 
вя чэр няй за рою, штоб я ў яго ста ла вер най жа-
ною. На не бе тры звяз ды і ўсе тры род ныя сяс-
тры: пры пё ка яго пры пя чы, а пры ва ра пры ва ры, а 
пры ну да, дзе б ён ні быў, да мя не з лас каю га ні. 
Каб ён на мя не не зліў ся і бо льш ні ў ко га не ўлю-
біў ся, чу жым руч ні ком не ўці раў ся. Каб ён быў 

ля мя не, як сэр ца ў кры ві. Каб ён ні з кім не піў, ні 
еў, ды дзе б ён ні быў, то каб з лас каю да мя не на 
крыл лей ках пры ля цеў. Я — сло вам, а Гас подзь — 
сва ім ду хам. Амінь. Амінь. Амінь».

Доб ра бы ло за піс ваць фа льк лор ад та ко га ча-
ла ве ка: за пы таў ся пра не шта — і та бе ад ра зу, ні-
бы з яко га бяз дон на га мя ха, са сва ёй па мя ці 
згад ва юць чар го вую за мо ву. Зра біў не ка ль кі за-
пі саў, звя за ных з кру чы най-пе ра жы ван ня мі, з 
«тас кой», са смут кам. «»Ва да-ва дзі ца, істоч ні ца, 
ха дзі ла па лу гам, па га рам, па пяс кам, па бе лым 
ка рэ нь чы кам. Пяс кі раз мы ва ла, у ра бы бо жай 
(імя) ту гу і сму так пра га ня ла. Амінь. Амінь. 
Амінь». (даць трош кі па піць ва ды, умыц ца і пры 
гэ тым кры шач ку зма чыць свае ва ла сы)»; «»Ва да 
ты, ва да, клю ча вая ва да! Як змы ва еш ты, ва да, 
кру тыя бе ра гі, пя нь кі ды ка ра нь кі, так змы вай і 
сму так-кру чы нуш ку з бе ла га лі ца, з ра ці ва га 
сэр ца» (чы таць не абход на на ва ду, якой по тым 
трэ ба аб авяз ко ва ўмыц ца)»; «Ва да-ва дзі ца, ра ка-
ца ры ца, за ра-за рні ца, зня сі це тас ку-кру чы ну за 
сі няе мо ра ў мар скую пу чы ну, дзе лю дзі не хо-
дзяць і на ко нях не ездзяць. Ня хай ля жыць тас-
ка-кру чы на ў ва дзе, як се рый ка мень у мар ской 
пу чы не. Амінь. Амінь. Амінь»; «Да та го, як ра ні-
цай умы вац ца, трэ ба вы йсці на бе раг ра кі ці да 
кры ні цы і пра га ва рыць на ступ ныя сло вы: «Ма-
туш ка-ра ка, ня сі маю тас ку ды па жоў та му пяс-
ку!» (па ўта раць трой чы)».

Не як сме хам за ўва жыў: маў ляў, про сі це ся, каб 
муж бу ду чы і не піў і не еў, каб яшчэ і не хроп… І 
што ж вы ду ма еце? Ба бу ля ад ра зу па га дзі ла ся на-
га ва рыць мне за мо ву ад хра пу, ці як са ма яна вы-
зна чы ла яе на зву — «Ад хра пен ня»: «Ка лі не хта 
ве ль мі моц на хра пе, то трэ ба стаць да яго тва рам, 
хрыс ціць яму га ла ву і га ва рыць пры гэ тым: «Хра пі, 
хра пун-хроп ка, не хра ні сіл, глот ка! Хра пі, конь у 
по лі, у шы ро кім раз дол лі, за бя ры храп з ра ба бо-
жа га Іва на (ці якое іншае імя). Амінь».

Та ды ўжо за пы таў ся за адно: а як жа ў ма ла дой 
ся мей цы зма га лі ся з та кой пра явай, як бяс сон ні-
ца? Ба бу ля не здзі ві ла ся, а, пад ало ся, на адва рот, 
не як ускі ну ла ся, што і са ма ха це ла пра гэ та ска-
заць, а я яе па пя рэ дзіў. Ага ва ры ла ся ад ра зу, што 
бяс сон ні ца да зда ро ва га ча ла ве ка не чап ля ла ся. 
Яна рас ка ша ва ла ў зня сі ле ным, спра ца ва ным це-
ле, ка лі ўся го кру ці ла-ла мі ла, і ме на ві та пра та кі 
стан га ва ры лі ў на ро дзе, што «пра ца сну пе ра-
шка джае». Як на жнеш ся ці на ка па ешся або яшчэ 
якой пра цы на ро біш ся, то зда ва ла ся, што і спіш, і 
зу сім не спіш, а вось ні бы та не ку ды пра ва ль ва-
ешся. Дык тут за мо вы і да па ма га лі: «Спаць кла ду-
ся, Бо гу ма лю ся, ры зай укры ва юся. Ма ці Пра-
чыс тая ў на гах, Сын Бо жы ў га ла вах, а два анё лы 
па ба ках. Анё лы, хра ні це лі, хра ні це маю ду шу, да 
бе ла га све ту, да кан ца ве ку, а як пеў ні га ла сіс тыя 
за спя ва юць, то раз бу дзі це мя не. Амінь».

Іншыя за мо вы гэ тай жа тэ ма ты кі бы лі знач на 
пра сцей шыя па сва ім змес це, але ўсё роў на 
асноў най іх мэ тай бы ло — даць сон, ад па чы нак 
стом ле на му ча ла ве ку: «Доб ры ве чар, кур кі-ра-
буш кі, чар нуш кі, бя луш кі, мі лыя сяс трыч кі. Ва зь-
мі це дзі це вы на чніч кі: па ўноч ныя, на чныя. Па-
ўдзён ныя, дзён ныя, з кас цей, з маш чэй па вы га-
няй це, па вы ні май це і на лес-ба ло та па адпраў ляй-
це. Мой дух. Мая по мач. Гас под няя по мач. Амінь»; 
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«Вя чэр няя за рні ца, крас ная дзя ві ца, мі лая сяс-
тры ца. У ця бе дзе вяць да ча рэй, а ў мя не то ль кі ад-
на (Тац ця на). Ва зь мі ў яе кра са ты, а дай ёй дзён-
ных дзян ніц, на чных сан ніц»; «Кры жам краш чу-
ся, на кры жы спаць кла ду ся. Анге лы — па ба ках, 
Бо жая Ма ці — у га ла вах, сце ра жуць-бе ра жуць 
маю ду шу»; «Свя ты Сам сон, пад ай мне сон са 
ўсіх ста рон» (пра маў ля ецца тры разы за пар).

За ўсё ды ду ма лі па ле шу кі пра ду шу, але ні ко лі 
не за бы ва лі ся і пра це ла, пра яго ную чыс ці ню. 
Усе хва ро бы ста ра лі ся вы гнаць сло ва мі і ма гіч ны-
мі ды за па лох ва ючы мі ру ха мі. «Ад ба ра да вак»: 
«Гос па да Бо га пра шу. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры-
йдзі, пры сту пі ба ро даў кі ўга ва ра ці. У мае ба ра-
даў кі бы ло дзе вяць сы ноў. З дзе вя ці ста ла во сем, 
з ва сь мі — сем, з ся мі — шэсць, з шас ці — пяць, з 
пя ці — ча ты ры, з ча ты рох — тры, з трох — два, з 
двух — адзін, з ад на го — ні вод на га. Штоб і вам, 
мае ба ра даў кі, не бы ло ні ко лі ні вод най!»

Не як са ма па са бе за кра ла ся дум ка — ко ль кі 
ж та лен таў за ста ло ся ў на шым на ро дзе на заў сё-
ды не рас кры ты мі і не прыз на ны мі, не ацэ не ны мі 
пры жыц ці, на заў сё ды ад ышоў шы мі ў ня быт. 
Адзі нае, што па сля іх за ста ло ся, — гэ та вус на па-
этыч ныя тво ры, якія пе рад ава лі ся з па ка лен ня ў 
па ка лен не, у якія ве ры лі, на якія спа дзя ва лі ся, 
бо бы лі пе ра ка на ны, што ўсё ў бу дзён нас ці так і 
вя дзец ца. Ня ма ча го ад ва роч вац ца, ад маў ляць, 
ка лі не по ўнас цю пе ра ка на ны ў тым, што змо-
жаш ся бе і сваю ра дзі ну са ма стой на за сце раг чы, 
што зной дзец ца ў ця бе ад на го та кая ма гут ная сі-
ла. Ча ла век мі ну ла га спа дзя ваў ся то ль кі на ся бе, 
але за тое ста раў ся ні ко лі не пе ра ацэ нь ваць свае 
маг чы мас ці і здо ль нас ці. Про ста вы дат на раз-
умеў, чым мо жа та кое пе ра бо льш ван не за кон-
чыц ца і як по тым надзвы чай цяж ка бу дзе вы пра-
віць ста но віш ча. Гэ та ад про дкаў па йшло, што ад 
да бра да бра не шу ка юць і пры спры яль ным збе-
гу аб ста він па леп шыць яго ні ко лі не імкнуц ца. 
Тое, што да ва ла ся ў ру кі, што пры хо дзі ла па во лі 
лё су, не ль га бы ло ад да ваць про ста так. Ні чым і 
ні ко лі не рас кід ва лі ся. Асаб лі ва ка хан нем. Ста-
ра лі ся збе раг чы пры лю бым вы пад ку. Та му на-
ват та кія за мо вы на га ва ры ла мне мая надзвы чай 
ста ла га ве ку інфар ма тар ка. Пра ўда, іх уся го дзве 
і яны надзвы чай про стыя і на іўныя па змес це, 
тым не менш, яны так і на зы ва лі ся — «За мо ва на 
за ха ван не ка хан ня»: «Ся ду я на воў ну, ву жом 
па га няю, ад сэр ца да по ту, каб Ма ру сю Іван лю-
біў у вя лі кую ахво ту»; «Ехаў Бог па чыс та му 
полю на сі вым ко ні ку. Ко нік пры стаў, а муж Іван 
лю біць стаў. Стань, Бог, на по мач. Ісус Хрыс тос 
стань на по мач! Амінь. Амінь. Амінь».

Уда ло ся за фік са ваць і за мо вы, якія бы лі скі-
ра ва ны на ўда лае за ся лен не ма ла дой па ры (ся-
мей кі) у но вую для іх ха ці ну, дзе да вя дзец ца 
«жыць-па жы ваць ды да бра на жы ваць…». «За мо-
ва пры ўва хо дзе ў но вую ха ту»: «Ха та, па кой-
чык, на ўсё штоб бы ла ба га та: і на лю дзей, і на 
зда роў е. Ха та, па кой чык, штоб на ўсё бы ла ба га-
та і на лю дзей бы ла за ўсё ды зда ро ва».

Не ка ль кі тво раў на гэ тую тэ му ў мя не бы лі 
па зна ча ны як «Ма літ вы». «Вас крэс ная ма літ ва 
ўвас кра са ецца, як Ісус Хрыс тос на свет бе лы на-
ра джа ецца. Бо жа нь ка, за крый мя не і маю ся-
мей ку (пе ра лі чыць усіх яе чле наў) пра вай пе ля-

ною, вас крэс най ру кою, ад га даў ле то вых, ад 
змей пу зо вых, ад га даў ля ту чых, ад змей па ўзу-
чых, ад на глай і не спа дзя ва най смер ці і хва ро бы. 
Амінь (па ўта ра ецца тры разы і па сля гэ та га мож-
на ўсім ісці ў но вую ха ту)». «Мір і вы ра та ван не 
до му гэ та му і тым, хто ў ім жы ве. Па ся лі, Гос па-
дзі, ў до ме гэ тым дух бла га чэс ція, дух крот кас ці і 
смі рэн ня. Вы га ні з яго ўся ля кую сі лу ня чыс тую і 
ўся ля ка га во ра га ня бач на га і страш на га.

Пра чыс ты і жы ват ва ра чы крыж Гас по дзень, 
сі лаю на ця бе, і рас кры жа ва на га Гос па да на ша га 
Ісу са Хрыс та, ума цуй мя не су пра ці ўсіх во ра гаў, 
бач ных і ня бач ных, ума цуй ад ду шэў на га спа ку-
шэн ня. Амінь. Амінь. Амінь (чы таць на ва ду тры 
разы, але пе рад гэ тым яшчэ трой чы не абход на 
пра га ва рыць «Ойча наш…»)».

Ад тых за пі саў у ма ёй па мя ці за ста ла ся за мо ва 
з ся мей на га жыц ця, якую я люб лю па ўта раць сам 
са бе, ка лі пра не шта раз ва жаю: «Для збіц ця мас-
ла». «Ішоў дзя док ста рэ нь кі, нёс ка ме нь чык ма ле-
нь кі. Ка ме нь чык — ка ці ся, а ма сел ка — бі ся».

Вя до ма ж, што за ма ла дая ся мей ка без дзе так, 
якіх за ўсё ды з не цяр пен нем ча ка лі ў лю бой ся-
лян скай ха ці не. Та му і за мо ву «Ад ро даў», ад па-
вед на, да вя ло ся па чуць: «Ішоў Гас подзь з ня бё-
саў, згу біў ключ з по яса. Пра чыс тая Ма ці Бо жая 
ішла, клю чы тыя знай шла. Гос па дзі, вяр ні ся, твае 
клю чы знай шлі ся. За ла тыя за мкі, ад мы кай це ся, 
цар скія ва ро ты, ад чы няй це ся, усе жыл кі, рас пі-
най це ся і мла дзен ца на но вы свет вы пус кай це. 
Амінь», (па ўта ра ецца трой чы па тры разы).

Ужо та ды ста рыя лю дзі пры ву ча лі ад но сіц ца 
да лю бой спра вы ве ль мі ўваж лі ва, не ад кід ваць 
тое, што на пер шы по гляд маг ло пад ацца не йкім 
дру га рад ным, не істот ным, бо праз не йкі час аказ-
ва ла ся, што ад моў ле на бы ло тое, без ча го ні якія 
спра вы да лей ру хац ца не мо гуць. Та кая за мо ва 
так са ма на гад ва ла звы чай ную ма літ ву ці ўры вак 
з яе: «Бо жа мі лас ці вы, бу дзе мне грэш най! Бо жа, 
ачыс ці гра хі мае. Па мі луй мя не, Бо жа!»

Ча му сь ці спах мур неў шы, не йкім дры гот кім го-
ла сам, ба бу ля да да ла, што не ўсё і да лё ка не за ўсё-
ды ў жыц ці склад ва ецца доб ра — кож ны раз трэ ба 
ча каць і лі хо га, і зло га, і не спа гад лі ва га. Уба чаць 
ва ша шчас це і бу дуць за йздрос ціць, не да ваць спа-
кою, ста нуць ста рац ца, каб усё па йшло лі хам, а не 
да бром. Маў ляў, та кая ўжо на ту ра ча ла ве чая, што 
не мо жа спа кой на са чыць за тым, як у іншых усё 
ідзе лад ком-па ра дкам. Та му кож на му ма ла до му, 
які то ль кі стаў му жам, ці дзяў чы не, якая ста ла 
жон кай, у аб авяз ко вым па ра дку не абход на ве даць 
за мо вы ад усіх гэ тых ад моў ных пра яў.

Жан чы на і за моў ныя тэк сты на га ва ры ла роз-
ныя, якія і на зва мі сва імі пад крэс лі ва лі, што на кі-
ра ва ны яны су праць не йкай кан крэт най злой пра-
явы. «За мо ва ад бя ды»: «Ня хай убе ра жэ ад згла за, 
пра го ня хва ро бу, па ку ты, зла чын ствы, не спра вяд-
лі вас ці, без за кон нас ці. Спа сі і за ха вай, Бо жа Іі сус. 
Амінь. Амінь. Амінь» (вы маў ляць за мо ву трэ ба ля 
агню і пры гэ тым кі да ючы ў пол ымя час нок). «Ад 
го ра»: «Кру гам, кру гам, лу жоч кам да це раз лес, мі-
ма трох бя роз, мі ма трох со се нак, мі ма трох да рог, 
мі ма рэ ча нь кі, мі ма го рач кі па йду. Маё го рач ка, 
ізый дзі. Ты мя не лепш мі най, у ха ту не за гляд вай, 
не ту лі ся да мя не. Амінь» (пра мо віў шы за мо ву, 
трэ ба трой чы плю нуць у кут, дзе ста яць віл кі і ка-
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чэр гі). Яшчэ ад ну за мо ву гэ тай тэ ма ты кі да вя ло ся 
па чуць ад гас па ды ні ха ці ны: «Ад гне ву люд ско га». 
«Вуг лы — вуг ла мі, дзве ры — дзвя ра мі, ца ры — ца-
ра мі. Іду к вам з апас кай, а вы ка мне — з лас кай. 
Іду да вас з пер цам, а вы ка мне — з доб рым сэр-
цам. Амінь. Амінь. Амінь».

Ад Я. І .Жуд ро (1884 г. н.) уда ло ся за пі саць за-
мо вы, якія «га ран та ва лі» ахо ву ад зла дзе яў, што 
не ма ла важ на для лю бой ся лян скай гас па дар кі ва 
ўсе ча сы. «У шы ро кім по лі прэс тол ста іць, на тым 
прэс то ле сам Гас подзь ся дзіць. Квет кі цвя туць, 
анё лы пя юць, сва іх во ра гаў лю тых кля нуць. Ня ма 
во ра гам мес ца, ня ма пры чыс та га. На Мі хе евым 
ба ло це ёсць гаць, ва кол на ша га два ра-ага ро да ця-
чэ вог нен ная ра ка, ста іць ка мен ная сця на. Пры-
свя тая Ба га ро дзі ца, вы ра туй наш дом-ага род, на-
шую ска ці ну-жы ва ці ну. Амінь» (чы таць аб авяз-
ко ва трэ ба трой чы); «Ішоў Гас подзь з ся мі ня бёс, 
нёс Гас подзь 77 за мкоў ад 77 язы коў. За мкні, Гас-
подзь, усім лю дзям, во ра гам, суд дзям во чы, ра ты, 
па сці, каб не бы ло ра бу бо жа му (імя) на пас ці. 
Клю чы ж кінь у акі ян-мо ра. Хто змо жа іх да стаць, 
той то ль кі змо жа мя не асу джаць. Амінь. Амінь. 
Амінь» (чы таць тры разы, сплёў ва ючы це раз ле-
вае пля чо); «Вы хо джу з дзвя рэй ра ба бо жая (імя), 
ста наў лю ся па ся род свай го два ра. Са мною Мі ка-
лай-угод нік ста іць. За чы ню ся, за пру ся за по рыс-
тым за мком. На аб едзвюх дзвя рах два анё лы ся-
дзяць. Хто едзе — пра едзе, хто ідзе — про йдзе. 
Ка лі зло дзей у ха ту ўвой дзе, то да дзвя рэй не дой-
дзе. Ня хай яму но гі за дзер вя не юць, ру кі — за ка-
мя не юць, во чы — за шкля не юць. Ва кол май го 
два ра ця чэ быс трая ра ка, ста іць кру тая га ра і цём-
ны лес. Амінь. Амінь. Амінь»; «Як ля на ша га два ра 
ста іць ка мен ная сця на. Хто ні едзе, той пра едзе, 
хто ні ідзе, той про йдзе. Мі ко ла-Пры тво ра, а Спа-
са ва ру ка пры сло не ная» (тры мац ца за за мок і 
пра маў ляць тры разы).

Ад на з за моў ме ла ці ка вую аб агу ль ня ючую 
на зву — «Ад хва роб, ад зла дзе яў і ад усіх цём ных 
сіл». Най ле пей бы ло б ад нес ці яе да агу ль ных, 
прад угле джа ных на лю быя жыц цё выя сі ту ацыі. 
«Ма туш ка, рач ная ва дзі ца. Ты бе ра гі пад мы ва-
еш, ты жоў ты пя сок аб мы ва еш, ты ка мень мы-
еш, ты го ры ру шыш. Змый жа з ра ба бо жа га 
(імя) ўсе бо лі, усе па ку ты, по рчу, зляк, эпі леп-
сію, за ікан не, ро жу, гры жу, зглаз, а ра ба бо жа га 
(імя), ра ка, па кінь у спа коі». (Ста віць ва ду і чы-
таць на яе за мо ву, да ты ка ючы ся ру ка мі да це ла 
хво ра га там, дзе зна хо дзяц ца хво рыя орга ны, а 
так са ма да га ла вы і да па зва ноч ні ка. Пра чы таў-
шы за мо ву тры разы, даць хво ра му вы піць на-
моў ле най ва ды.)

Ад яе ж да вя ло ся за фік са ваць і не ка ль кі са ма-
быт ных за моў, на кі ра ва ных на прад ухі лен не па-
жа ру, за сце ра жэн не ад яго ці ту шэн не агню, ка-
лі ён ужо ўспых нуў: «Свя ты Гас подзь, бла гас ла ві 
і мне, грэш на му, да па ма гай. На га ры, на вос тра-
ве, ста іць бо жы дом. У тым до ме ста яць тры 
апос та лы: Ва сіль, Ма ры яній і свя ты Анто ній і 
тры ма юць у ру ках па свеч цы з яра га вос ку і 
ўстра ша юць стар ша га ца ры ка-аге на. Уні май це 
вы сва іх 11 бра тоў і са мі два нац ца тыя ўні май це-
ся. На га ры, на вос тра ве, ста іць бо жы пра стол. 
Скла дзе ны той пра стол ні з ва ды, ні з зям лі, а 
скла дзе ны пра стол з агню. Што за няў, то тое і 

ўжы вай, а інша га не ча пай! Ва ве кі вя коў. Амінь. 
Амінь. Амінь»; «Свя ты Іван і Хвя дос, і Ад ам! 
Свя ты Мі хай ла-арха ній бу дзець вас у чыс тае 
поле зга няць, у зя лё ныя лу гі; бу дзець вам ста віць 
ця со выя ста лы, бу дзець на ста лах зя лё нае ві но. 
Бу дзе це вы вы пі ваць і ха ра мі ны ра ба бо жа га 
(імя) не ча паць. Свя ты Мі хай ла-арха ній бу дзець 
вас за дзер жы ваць. Амінь. Амінь. Амінь»; «Ага-
нёк, ага нёк ад гос па да Бо га. Да не даў та бе Бог 
рас ка ша ваць: ні грэць, уга рац ца, ні ва дой раз лі-
вац ца. І даў та бе Бог так га рэць, як гас под няя 
свя ча. Та бе, ха ро мі на, да га раць, а ты, ага нёк, ла-
жысь спаць. Пры крыў ага нёк Мі кі та, Лу ка і трэ-
цяя — Хрыс то ва ру ка. Амінь»; «Ага нец мой ка-
ха ны, ты ад Бо га пры сла ны. Не рас ка чы вай ся, як 
дым! Пры слаў ця бе Гас под ні сын (па ка заць ру-
кой, да куль мо жа ісці, і, дзь мух нуў шы ў той бок, 
за га даць): ідзі ў бок да Бо га свеч кай!»; «Цар зям-
ны, цар ня бес ны, цар ва дзя ны, цар агня ны, цар 
ле са вы, цар да ма вы, пра шу я вас, ма лю я вас, 
усцеш це ся, уймі це ся. Амінь. Амінь. Амінь»; «Ад 
па жа ру». «Вя лі кі Гас подзь Бог, за пра шаю ця бе 
на хлеб, на соль ды на бу тэ ль ку ві на. Не за ймай 
ты вя лі ка га мес цеч ка, а ка рыс тай ся то ль кі тым, 
што ўжо за няў. Амінь».

Да бра быт гас па да роў, вя дзен не ўсіх іхніх хат-
ніх спраў за ле жыць і ад та го, у якіх ад но сі нах зна-
хо дзяц ца яны са сва ім да ма ві ком («хат ні кам»). Ка-
лі яго ўла го дзіць, то ён аб авяз ко ва бу дзе спры яць і 
да па ма гаць, але ка лі не шта яму пры йдзец ца не да-
спа до бы, то та ды лі тас ці не ча кай. Вось і шап та лі 
са мі са бе па ле шу кі па та емныя сло вы, з адзі най то-
ль кі мэ тай — ад вес ці бя ду: «Мой да ма вой, ха дзі 
раз ам са мной! Жы ві на гэ тым мес цы, аб ыхо дзь ся 
ка ля ра бы бо жай (імя) па чэс ці! А ка лі ты чу жой, 
дык аб ыйдзі і мя не ста ра ной!»; «Да ма вік-гас па дар, 
хлеб-соль пры ймі, а ра ба бо жа га (імя) ад пус ці. Да-
ма вая-гас па ды ня, хлеб-соль пры ймі, а ра ба бо жа га 
(імя) ад пус ці. Да ма вая дзяў чы на, хлеб-соль пры-
ймі, а ра ба бо жа га (імя) ад пус ці» (за мо ва вы маў ля-
ецца з за кі ну тай ад на на дру гую на гой); «Доб ры 
ве чар та бе, дзя дзіш ча, шы ро кая ба ра дзіш ча, ку ча-
ра вая га ла віш ча. Ка лі ж ты свой да ма вы, то жы ві ж 
на мес цы, аб хо дзь ся ка ля гэ тай ска ці ны, бу рай 
шар сці ны па чэс ці. А ка лі ты чу жы, на сы ла ль ны, 
ідзі к та му па гу ляй, яго ную ска ці ну па га няй, а ў ма-
ім два ры ад гэ та га ні ко лі не бы вай. Амінь. Амінь. 
Амінь».

Дру гі раз я мэ та на кі ра ва на за піс ваў фа льк лор 
на Пет ры каў шчы не ў 1986 г. У тую во сень мы раз-
мяш ча лі ся на сель гас ра бо тах у вёс цы Ча люш ча-
ві чы. Там мне да вя ло ся ха дзіць «хвас том» за сва-
ёй гас па ды няй Стры га Лю боў ю Фё да раў най, 
1918 г. н. Мне та ды пад ава ла ся, што яна ве да ла 
ўсе за мо вы ту тэй шых мясц ін. Са мае га лоў нае, 
што ве да ла іх на ўсе вы пад кі жыц ця. Ад но пра сі-
ла ся, каб даў ёй кры ху пад умаць, ка лі пры га да-
юцца не абход ныя сло вы і па трэб ныя зда рэн ні. 
Да стат ко ва бы ло пра не шта ска заць, і ў ад каз чуў 
аб авяз ко вае па цвяр джэн не та го, што і гэ та ёй 
зна ёма. Не вы яўля ла ся асаб лі вай роз ні цы — важ-
ная гэ та спра ва бы ла ці не над та. Гас па ды ня ка тэ-
га рыч на за пэў ні ва ла, што ў жыц ці ні чо га ня знач-
на га ня ма, ўсё не ка лі пры дас ца. Гэ так за пі саў ад 
яе за мо вы «ад ве раб’ёў», якія по тым ні дзе не да-
вя ло ся бо лей сус тра каць. «Ты, ве ра бей ка Ад ам, я 
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та бе за го на свай го не дам. Ля ці ў алеш нік, на кар-
чы. Там та бе за сці ла ны стол, ядзен не і пі цен не. 
Амінь»; «Гос па да Бо га пра шу, Пра чыс та Бо жа 
Ма ці, пры йдзі і пры сту пі ве раб’ёў за маў ля ці. Ве-
ра бей Мар цін, ве раб’іха Про ся, пра шу вас, не ля-
ці це ка мне, а ля ці це ў луг, на ка лі ну. Там ва ша 
ядзен не, і там ва ша пі цен не».

Жан чы на пад крэс лі ва ла, што бя ды ці яко га 
на слан ня мож на ча каць у лю бы мо мант і, са мае 
га лоў нае, што не ве ль мі важ на — зна ёмы гэ та 
быў ча ла век, ад яко га сы хо дзі ла зло, ці не, свая 
бы ла жы вё лі на ці су сед ская. Усё трэ ба бы ло лю-
біць, і ўся го ад на ча со ва не абход на бы ло… асце ра-
гац ца. Асаб лі ва га ва ры ла, каб звяр таў ува гу на 
са бак. Ся род іх — на ша лё ных, бо ве ль мі мно га 
бы ло та кіх зда рэн няў, ка лі па сля іхніх уку саў па-
мі ра лі лю дзі. «За мо ва ад уку су ша лё на га са ба кі»: 
«На мо ры, на акі яне, на вос тра ве Бу яне, ста іць 
дом. У тым до ме ся дзіць ста ры ца і тры мае жа ла.

Ты, ста ры ца, ва зь мі сваё жа ла і пры дзі к ра бу 
бо жа му (імя). Вы ймі з ра ба бо жа га (імя) жа ла 
смер тнае. За га вар ваю ра ны на ру ках, на гах, на 
га ла ве.

Ня хай яны бу дуць на са ба ку чор ным, се рым, 
ры жым. Ня хай на ім ся дзяць і ні ко лі ні ку ды не 
схо дзяць».

Дзве дру гія бы лі спрош ча ныя па сва ім змес-
це: «У ле се ты (са ба ка) на ра дзіў ся, хвас том пе ра-
хрыс ціў ся. Не ба чыў ты май го ба ць кі, не бач ты і 
мя не»; «Са ба ка на ра дзіў ся, яйца мі на крыў ся, 
свет не ба чыў і мя не так са ма ні ко лі не ба чыў».

Гэ та ў тую во сень у вёс цы зда ры ла ся стра шэн-
ная тра ге дыя — ся ля не па еха лі на гру за вой ма-
шы не за па ра ся та мі на ры нак. Ра на вы еха лі, і ма-
шы на тра пі ла ў жу дас ную ава рыю. За гі ну ла ад ра-
зу не ка ль кі ча ла век. Та му гас па ды ня пад вуч ва ла і 
мя не, як, маў ляў, у та кіх вы пад ках мож на ўра та-
вац ца: «Гос па дзі Бо жа, мой Дух свя ты. Не ўда ляй-
ся ад мя не, будзь у мя не, штоб смер тны ўдар ні-
дзе не тро нуў мя не»; «Свя тое кла дзіш ча, пра шу 
ця бе. Ма ле нь кіх, ста рэ нь кіх, хі ле нь кіх, ад дай це 
маі ад но сы, ва зь мі це свае пры но сы. Амінь. Амінь. 
Амінь» («За мо ва ад смер ці».).

Ці ка ва жан чы на тлу ма чы ла па хо джан не і 
пры зна чэн не не ка то рых за моў, якія да па ма га-
юць ад уся ля кіх бя дот («ад уся го»). Пры гэ тым 
за мо вы ме лі яшчэ і падза га лоў кі, якія ўказ ва лі 
на іх пра мое пры зна чэн не. То ль кі з гас па ды няй 
за во дзіц ца і не шта да каз ваць не вы па да ла. Не 
ха це ла ся ста віць ча ла ве ка ў цяж кае ста но віш ча. 
За мо ва ад уся го»: «Доб рай ра ні цы, ца ры ца-ва-
дзі ца, Бо жая па мач ні ца. Цяк ла ты з вы то ка і з па-
ўвы то ка, і пра мы ва ла ні цыя ло зы, бе лыя ка мя ні, 
сы рыя ка ра ні. Ах вы, ру чай кі-брат кі, рэ чач кі-
сяс трыч кі, пра мы ва лі вы ні цыя ло зы, бе лыя ка-
мя ні, сы рыя ка ра ні. Пра мый це і (імя) сто кас цей, 
сто жыл, сто па жыл каў, бе лае це ла, чыр во ную 
кроў. А не возь ме це і не пра мы еце, то на вас по-
йдзе сам Ісус Хрыс тос, Ма ці пра чыс тая, дзе ва 
чыс тая. Амінь. Амінь. Амінь».

«Ма ла дзі чок-ма лой чык, ня хай ця бе Бог ня се 
на вы са ту, а мя не — на кра са ту. Ня хай та бе Бог 
дае вя лі кія ро гі, а мне зда роў ечка ў но гі. Амінь»; 
«Вы сы лаць што-не будзь з ха ты, па-інша му — 
вы га няць»: «Вя чэр ні мі зо ра мі, гас под ні мі сло ва-
мі, Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Пра чыс тай Мат цы 

пры кла ню ся. Стань, Гос па дзі, на по мач са сва імі 
апос та ла мі, анге ла мі на ра дасць. Свя ты Юрый, 
стань на по мач са сва імі апос та ла мі і анге ла мі на 
ра дасць. Мі ха іл-архан гел, стань ка мне на по мач 
са сва мі апос та ла мі і сва імі анге ла мі».

У гэ тую ж пад гру пу мая гас па ды ня ўклю ча ла 
за мо вы ад бо лю, ад не йкіх чор ных ду хаў, ад роз-
ных хва роб. «Свя тая Па сха са мной. Га ва ры це, на-
стаў ні кі, за мною: «Сце ны мар му ро выя, суд дзі — 
пра вед ныя. Сце ны — ва шы, а суд — мой. Свя тая 
Па сха пры мне. Па ма гай, Гас подзь, мне»; («За мо ва 
ад бо лю»): «Із сі ня га не ба ўзды ма ла ся тры хма ры. 
Ад на — вет ра ная, дру гая — ва дзя ная, трэ цяя — 
гра ма вая. Гра ма вая — раз бі вае, ва дзя ная — раз-
мы вае, а вет ра ная — раз ні мае. З тон кіх ву шэй, 
яркіх ва чэй, з ру мя на га лі ца, з дзя бё лых ног, з ра-
бо чых рук, сі ніх жыл, з чыр во нае кры ві, з шэ рых 
маз гоў, з кра мя но га це ла, з трэз ва га ста на. Боль 
уроч ны, пры га вор ны, пры дум ны, пры спеш ны, тут 
та бе не бы ваць, а бы ваць та бе ў грэб лі, у за ла тым 
крэс ле. У ме ль ні ка кол цы па ла маць, у ра ба бо жа га 
(імя) боль усю зды маць. Амінь»; «Ад бо лю»: «Ехаў 
пан, вёз жбан. Жбан раз біў ся, ва да па лі ла ся, і ў 
(імя) ў га ла ве боль су ня ла ся. Амінь»; «За мо ва ад 
роз ных хва роб»: «На сі нім мо ры-акі яне, на вос-
тра ве Бу яне, ста іць дуб з ка ка та мі. На тым ду бу ся-
дзіць арол без пёр каў, без крыл ляў. Як яму не ля-
таць, не кля ваць, так ра ба бо жа га (імя) не чу шыць. 
Не ле ча ця бе мат ка, а ле ча пу па рэз ная баб ка. Пры-
мі мой дух. Амінь. Амінь. Амінь»; «Ад зло га ду ха»: 
«На сі нім мо ры ка мень, на тым кам ні дуб, на тым 
ду бе тры дзе вяць ка ка тоў, на тых ка ка тах — тры-
дзе вяць гняз доў. На тых гнёз дах — тры дзе вяць са-
рок, тры дзе вяць урок: ад жа ноч ча, ад дзя воч ча, ад 
хла печ ча, ад муж чын ска. Ру сы во лас, чор ны во лас, 
ры жы во лас, бе лы во лас. Свя тыя свя точ кі, ха дзі це 
ка мне на по мач. Я з сло ва мі, Бог з ду ха мі. Як ста ла, 
так і пе ра ста ла. Амінь. Амінь. Амінь»; «За мо ва ад 
на пас ці па га ных»: «Іду я з дзвя рэй у дзве ры, з ва-
рот у ва ро ты. На мя дзве дзю еду, ву жом пад вя жу-
ся, а га дам па га няю. Усім язык жа лам за маў ляю, 
зу бы за мком за мы каю. Я к вам з тас кой, а вы ка 
мне — з лас кай. Я к вам — з раб ром, а вы ка мне 
— з да бром, хле бам-со ллю. Я к вам на га мі, а вы ка 
мне з дзя нь га мі, з ха ро шым сло вам, на ха ро шым 
сло ве. Амінь»: «Ад усіх хва роб»: «Іду па шы ро кай 
да ро зе. Бя гуць ваў кі. Воўк на ваў ку едзе, ваў ком 
па га няе. Спя ша юць яны к сі ня му мо ру-акі яну. Ка-
ля сі ня га мо ра, на жоў тым пяс ку, ля жыць бе лы ка-
мень. На тым кам ні гу ля юць ваў кі і га дзю кі. Вы не 
гу ляй це, а ідзі це маю пад руж ку спа сай це. За бя ры-
це ад яе ўсю ба лезнь, што ёй пад ора на. Ла мі це гэ-
тай хва ро бе кос ці, сус та вы, спаць не да вай це і ад 
пад руж кі ма ёй ўсю хва ро бу за бі рай це. Амінь. 
Амінь. Амінь»; «За мо ва ад хва роб»: «Ад на — ва-
дзя ная, дру гая — кры ва вая, трэ цяя — вог нен ная. 
Ва дзя ная — раз ышла ся, кры ва вая — раз лі ла ся, 
вог нен ная — агнём па йшла. Дай, Бо жа, каб хва ро-
ба са ма сыш ла. Амінь».

Ме на ві та Лю боў Фё да раў на рас па вя да ла пра 
тое, што на ват па ву кі ў род най ха це сва імі па во-
дзі на мі мно гае прад каз ва юць. Ча ла век, які за-
ўсё ды да ўся го ад но сіц ца асця рож на, за ўва жае, 
што за са мы мі ня знач ны мі зру ха мі, за са мы мі 
дро бяз ны мі ад хі лен ня мі мо жа ха вац ца не шта 
важ нае. Не зра зу ме еш, пра пус ціш і по тым бу-
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дзеш за ўсё чыс та сам ад каз ваць. За мо ва гэ тая 
так і на зы ва ла ся «Ле чаць па ву ка»: «Гос па да Бо га 
пра шу. Пра чыс та Бо жа Ма ці, пры йдзі і пры сту пі 
па ву ка ўга ва ры ці. Па вук-пан, пра шу ця бе, не 
дунь на мя не, Ты мя не не па іў, ты мя не не кар-
міў, а як пад уў, так і ад дунь».

Рас па вя да ла жан чы на аб тым, што ў яе тра гіч-
на за гі нуў ма ла ды сын. На по ўным сур’ёзе тлу ма-
чы ла, што ён мно га га не ве даў, не раз умеў, а слу-
хац ца тым бо лей не жа даў, ра біў усё па-свой му, 
як яму ха це ла ся. Яна і яго на ву ча ла ма гіч ным сло-
вам, але сын не па жа даў пры слу хоў вац ца, быў 
кам са мо ль цам і не над та ве рыў у «за ба бон ныя 
сло вы». А да рма… «Гос па да Бо га пра шу. Пра чыс-
та Бо жа Ма ці, пры йдзі, пры сту пі, май му сы ну да-
па ма жы. Я ў ба ло ці ра дзіў ся, мо хам аб ра дзіў ся, 
ву жом аб віў ся. Жа ба та бе ў рот, каб у нас з та бой 
не бы ло жыз ні, каб бы ло і гід ко і брыд ко. Амінь» 
(«Сы на да моў ад па га най жыз ні за клі ка ці»).

Яна ж мне ра іла за пі саць за мо вы на вы ка нан-
не жа дан няў і на тое, каб не йкія жа дан ні не вы-
кон ва лі ся, асаб лі ва ка лі яны да ты чы лі ся не ча га 
бла го га. «На вы ка нан не жа дан няў»: «Іду я ў се-
ра ду, сам Гас подзь спе ра ду. Ма ці Пра чыс тая ў 
га ла вах, а анё лы — па ба ках. Ангел кі мае, аб-
айдзі це тры разы ва кол мя не. Што я за ду ма ла, 
каб усё чыс та зра бі ла ся. Амінь». А вось і ад ва-
рот ны тэкст — «Ня сбыт нік»: «Доб ры ве чар та бе, 
Ня сбыт нік! Ра джо ны, хрыш чо ны. З ча го ты 
ўзняў ся? Мо з ва ды, мо з яды, мо з вет ру, мо з 
хо ла ду, мо з рас строй ства, мо дзя воц кі, хла пец-
кі, муж чын скі, жа но чы?

Ішоў Хрыс тос з ня бёс з сва імі вуч ня мі па ра-
цэ. Ва да асвяш ча ецца. Нада етай ва ды ўзяць, 
усім вуч ням даць, ра бу бо жа му (імя) даць, а Ня-
сбыт ні ка — пра гнаць. Амінь».

Рас каз ва ла жан чы на яшчэ і пра тое, як ёй у 
дзя цін стве цу дам уда ло ся не як вы ка рас кац ца ад 
стра шэн най хва ро бы, якая, ні бы не йкай чор наю 
ка сою, вы ва лі ла па ло ву па се ліш ча. Зда ры ла ся 
гэ та ў 30-я га ды мі ну ла га ста год дзя. І хва ро бу 
тую па-мясц ова му на зы ва лі «хін ця» (ма ля рыя). 
Ка неш не ж, па чуў і тэкст за мо вы, якая ні бы та 
ста ві ла на но гі на ват без на дзей на хво ра га ча ла-
ве ка. «Гос па ду Бо гу па ма лю ся, Свя той Бо жай 
Ма це ры пры кла ню ся. Стань, Гос па дзі, на да па-
мо гу ра бу бо жа му (імя). Вы сы лаю і вы га вар ваю 
з ра ба бо жа га (імя) лі ха ман ку ва дзя ную, вет ра-
ную, па сла ную, пу га ную. Вы сы лаю, вы га вар ваю 
ў чыс тае поле па сы лаю.

Ішоў Ад ам з ца ры цай-ма ла дзі цай, сус тра ка лі 
тры-дзе вяць сяс цёр і пы та лі ў іх: «Ку ды вы ідзе-
це?» «Ідзём у мір кос ці ла маць, га ра чую кроў 
раз лі ваць». Ца ры ца-ўла ды чы ца атвя чае Ад аму, 
каб ка раў іх усіх га лоў най смер цю, каб па за са-
джаў іх у жа лез ныя ра шот кі. Та ды і тыя сёс тры 
ста лі пра сіць у Ад ама, каб не ма рыў іх го ла дам, 
не за са джваў за ра шот кі. Хто ж бу дзе ма літ ву га-
ва рыць, той бу дзе шчас лі вы, бла га час ці вы. Ва 
ве кі вя коў. Амінь».

Ад му жа сва ёй гас па ды ні — Стры гі Яўге на 
Іва на ві ча, 1917 г. н., так са ма за піс ваў за мо вы. 
Пра ўда, звя за ны яны бы лі най бо льш з гас па дар-
чай дзей нас цю ці з ты мі ра мёс тва мі і за нят ка мі, 
якія бы лі па ду шы се ля ні ну. Най перш гэ та за мо-
вы, дзе га ва ры ла ся пра плод насць і збе ра жэн не 

пчол, пра тое, як іх да гля даць, як кар міць, каб па-
бо лей мё ду ле там на сі лі ды каб пе ра зі ма ва лі ўсе, 
не хва рэ лі, і каб іх не па краў які лі хі ча ла век. 
«За мо ва для пчол»: «Як етыя па ль цы да ма ёй да-
ло ні не пры ста нуць, так етыя мес ціш ча не ўста-
нуць. Мат ка Зор ка! Бу дзем Гос па да Бо га пра-
хаць і етае мес ціш ча аб іраць»; «Пча ляр ная за мо-
ва»: «Ма ры на-ца ры ца, бо жая па мач ні ца і ўсім 
ра ям па трэб ні ца, са дзі ся ці ха за ра бо ту, Пану 
Бо гу на хва лу, а га су да ру — на ўце ху. Іва наў на-
ца ры ца, Ка біт ка-ца ры ца, Пчы   лян ка-ца ры ца, 
Чыр няў ка-ца ры ца і Ма шут ка-ца ры ца. Са дзі це ся 
ці ха за ра бо ту: маё дрэ ва кед ра ва, лос кам на лош-
ча на, вос кам на вош ча на. Па сы лай сваю сі лу ў 
цём ныя ля сы, на гус тыя мя ды, на вя лі кія раі. Чу-
жо га не бя ры і свай го не кі дай. Амінь»; «За мо ва 
для пчол»: «Стой, рой ма ла ды. Не іграй, да сы рой 
зям лі пры па дай. Вось вам, пчол кі, свят лі ца — но-
вая, ця со вая. Жыць вам тут і быць сто лет і зім і 
дзвес це дзя цей вы во дзіць. І ты, мат ка Лі па, і ты, 
тру цень Іван, па ра ней уста вай це, сва іх дзе так 
па бу джай це і па сы лай це іх у цём ныя ля сы, у 
шчы рыя ба ры. Май це шум ба ра вы, май це роў 
пру да вы, воў чы рост. Да чу жых пчол не ля тай це 
і чу жых да ся бе не пус кай це. Як ма ці-зям лі, 
свай го мес ца пі ль нуй це ся. Амінь»; «За мо ва для 
пчол»: «Як маць-зям лі свай го мес ца пі ль нуй це-
ся. Стой, рой ма ла ды! Не іграй, да сы рой зям лі 
пры па дай!»; «Як Гас подзь мі лас ці вы свет уста-
на віў і свя тое со ней ка на хма ры зра біў і так ме-
сяц свя тый пус ціў, па сты ра пча лі на га ад на час на 
ўтва рыў. Зо ры-за ра ні цы, бо жыя па мач ні цы! 
Ме ся цу Аўра му, Гро му Бо жы! Стаў кру гом май-
го пча ль ні ка гус ты шта кет нік, каб і чу жая пча ла 
не пе ра йшла, пча ль ні ка май го не шко дзі ла. Да-
па ма жы мне сі лаю сва ёй, Мат ка Бо жая, Зо сі ма 
свя ты — дум кай сва ёй. Хто ўга дае ня бес ную вы-
шы ню, мар скую глы бі ню, хто пя сок у мо ры пе-
ра лі чыць, той то ль кі маю пча лу су ро чыць».

У тым жа вы ка нан ні пра гу ча лі і дзве да во лі 
рэ дкія за мо вы ад уку саў вос. «За мо ва ад асы»: 
«Аса, мат ка ўсем асам, ты мне не мат ка. Асят кі-
дзі цят кі, усем дзе цям дзе цят кі, вы мне дзе ці. Бя-
ру я за кру чон тра ву, су шу я на сы рым ба ру, па-
лю ў зя лё ным лу гу. Асят кі, ля ці це на дым, аса, 
бя жы ў сы ры бор. Сло ва за мок. Ключ — язык!»; 
«Осы, осы, жа лез ны но сы, не жгі це мя не, бо я 
вам айцец, дам пі ра га ка нец. Амінь» (чы таць за-
мо ву не абход на тры разы).

Як лю бы з муж чын, хто па ва жае тэх ні ку, 
Яўген Іва на віч доб ра ве даў, як па збег нуць ава-
рыі, та му з за да ва ль нен нем падзя ліў ся сва ёй 
«аб ера га ль ні цай». «Ма літ ва ад ава рыі»: «Ма тух-
на-Ма ці Пра свя тая Ба га ро дзі ца, трох руч ная. 
Ста іш ты ля пра сто ла, мо ліш ся за ўвесь свет пра-
вас лаў ны, і па ма лі Бо га за мя не, ра ба бо жа га 
(імя). Па ма жы, аб ара ні, Цар Ня бес ный, на крый 
мя не не ізпа лі маю ры заю ад усіх во ра гаў і су па-
ста таў. Ад ны не і да ве ку. Амінь».

А які ж па ля шук мог уя віць ся бе без ле су? Ён 
жа ў ім пра па даў амаль што ад на ра джэн ня і да 
са май смер ці. Та му і за сце ра гаў ча ла век ся бе ад 
не па жа да ных сус трэч, ад злых кры ва жэр ных 
зу боў. «Пры ўва хо дзе ў лес»: «Ішоў пан Езус да-
рож ка мі, ні ко га не спат каў: ні псоў, ні ваў коў, ні 
га дзю каў, ні злых лю дзей. Па йду я за ім па яго 
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сля доч кам, па яго сця жоч кам, каб я ні ко га так са-
ма не спат каў».

Па ляў ні ча му аб авяз ко ва ха це ла ся не шта ўпа-
ля ваць, каб не вяр тац ца да моў з пус ты мі ру ка мі. 
«Для доб ра га па ля ван ня»: «Ідзе Ад ам да ро гай, 
ня се ў ру ках ка ло ду. По рах — гразь, дроб — 
прах, ён мя не не за стрэ ліць, а ад май го стрэ лу 
ніш то не ўця чэ»; «За мо ва для по спе ху на па ля-
ван ні»: «У чыс тым по лі, у цём ным ле се, у ту ма не 
вя лі кім ёсць птуш ка-па ля туш ка, ёсць шэ рыя гу-
сі, сі выя вут кі. У іх каб крыл ле пад ла мі лась, са мі 
б апус ці лі ся, пё рый ку каб аб арва лі ся і се лі б на 
бу гор вы со кі, каб мя не, ра ба бо жа га (імя), не ба-
чы лі, стрэ ль бы ма ёй не чу лі, і да ля таў бы да іх 
дроб, як во ль нае пе рыш ка» (за мо ву трэ ба пра-
мо віць на хлеб або на мя са. По тым хлеб рас кры-
шыць і вы кі нуць, а са мо му пе ра хрыс ціц ца); «Ва-
дзі ца-ца ры ца, уся му све ту па мач ні ца. Як ты 
змы ва еш сы рое ка рэн не, шэ рае і бе лае ка мен не, 
так змый і маю ру жы ну-руж ні цу і бу лат-жа ле за. 
Як стра ляе з не ба Мі ха іл-архан гел гро мам і ма-
лан кай і вос трай стра лой і як ніх то не мо жа 
ўняць ні гро ма, ні ма лан ні, ні вос трай стра лы, 
так ніх то не мо жа ўняць і мя не, ра ба бо жа га 
(імя) стра ль ца, і маю ру жы ну-руж ні цу і бу лат-
жа ле за. А над ма ёй ру жы най-руж ні цай і бу лат-
жа ле зам ня ма спа ру ган ня. На ве кі вя коў. Амінь».

Ад ста ро га па ляў ні ча га — Та пар ко ва Аляк сея 
Іва на ві ча, 1911 г. н., за пі саў не ка ль кі за моў ад 
ваў коў. Тут ме ла ся на ўва зе і спы нен не іхняй 
лю тас ці, і ад ва джван не ад свой скай жы вё лы, і 
«ад сы лан не» іх у іншыя мясц іны, каб яны не па-
ло ха лі тут вяс коў цаў, не за мі на лі ім у гас па дар-
чых спра вах. «Дзе ты та ды, воўк, быў, як Ісус 
Хрыс тос на ра дзіў ся? Арцём — ха дзі сю ды! (На-
зваць імя апош ня га па мер ла га муж чы ны з вёс-
кі.) У ле се будзь пнём ды ка ло дай, у по лі — пя нь-
ком, а ў ба ло це — ку пі най»; «За га вор ад ваў ка»: 
«Вы, ваў кі-мя дзве дзі! За га ва ры ваю я вам зу бы і 
гу бы ад ма ёй ска ці ны, дзе яна бу дзець ля жаць ілі 
ста яць: у ля су, за ле сам, у по лі, за пол ем, у мо ры, 
за мо рам. Як мо ра крэп ка, штоб і сло ва маё бы ло 
крэп ка. Амінь»; «Ад ваў коў»: «Іван Мар ты на віч, 
спа сі маю ска цін ку: ры жую, чор ную… і ты, Да-
бра хот, сах ра ні яе на ўвесь год. Я ця бе па мя ну 
хле бам-со ллю і доб рым зда роў ем»; «Упра шаю, 
ума ляю свя то га Юрыя-Яго рыя. Спа сі маю ска-
цін ку: і ў по лі, і ў ле се, і ў лу зе, і ў длін най да ро зе, 
ад ваў ка, ад ваў чы цы, ад зве ра, ад звя ры цы. Ты, 
воўк і ваў чы ца, бя жы праз гра ні цу. Ёсць у мя не 
ха та — ча ты ры вуг лы, пя тая печ. За ймі вам, усім 
звя рам, гу бы, зу бы і мо ву. Амінь»; «Ад ваў ка». 
«Гос па дзі Бо жа, па ма жы мне ся гон няш нім ба-
жэс твен ным днём. Як Ісус Хрыс тос на ра дзіў ся 
га вя дзі ну кап ціць, каб та бе свя тое Юрэй ка пе ра-
шка джа ла і за ўсё ды маю ска ці ну на зад вяр та ла. 
Амінь» (за маў ля ецца тры разы).

Ага род ная спра ва так са ма за ўсё ды пры ваб лі-
ва ла па ле шу ка, не бы ла для яго ліш няй, бо да па-
ма га ла вы ра та вац ца ад го ла ду. Ве да лі ся ля не, як 
за сце ра гаць, што ра біць для та го, каб рас ло-бу-
яла па са джа нае і па се янае, каб ніш то яго не ру-
шы ла, не вы ніш ча ла. «За мо ва, каб не па пса ва лі 
ваш ага род»: «Гос па дзі, да па ма жы, будзь агра-
дай для май го са да, для ма ёй зям лі. Аб ярэг-агра-
да, мне да па ма жы. Ні чорт, ні чар тоў ка, ні злая 

кал доў ка, тую агра ду не пя рэй дзе, не па псуе мой 
ага род. Амінь»; «Для доб ра га ўра джаю»: «Пад-
ыхо джу да ва рот раю, дзі вам дзіў лю ся, Гос па ду 
на ша му па кла ню ся. Даў бы ты мне, Гас подзь, 
тое, што ў ця бе ёсць у рай скім са дзе. Каб так бы 
ўсё цві ло і рас ло, раз рас та ла ся і на лі ва ла ся. Анё-
лам на ўмі лен не, а лю дзям — на здзіў лен не. 
Амінь. Амінь. Амінь (чы таць у сва ім са дзе ці ага-
ро дзе)».

Маг ла згад вац ца і не йкая кан крэт ная ку ль ту-
ра, як, на прык лад, у на ступ най за мо ве «На доб-
рую фа со лю»: «Еха ла ба ба з Дру га ны, ка за ла-га-
ва ры ла, каб мая фа со ля бы ла вя лі кая і стру ча-
ная».

Гры зу ноў, якія да стаў ля лі вяс коў цам мно га 
бя ды, тру ці лі, за бі ва лі, ад па лох ва лі. І не то ль кі 
дзея ння мі, але і сло ва мі. У гэ тых мэ тах вы ка рыс-
тоў ва ла ся, на прык лад, «За мо ва ад па цу ка»: 
«Пер шым раз ам, доб рым ча сам Гос па ду Бо гу па-
ма лю ся, Мат цы пра чыс тай па кла ню ся. Мат ка 
Бо жая, Свя тая, стань жа мне на по мач, ра бу бо-
жа му (імя), па цу ка га ва ры ці.

Зо ры-за ра ні цы, крас ныя дзя ві цы, ва зь мі це 
вы па цу кі-на чні цы — і ага род ныя, і хлеў ныя, і 
хат нія, і пад печ ныя, і два ра выя, і лу га выя. І вам, 
зо рач кі, на ста янне, і ра бу бо жа му (імя) на спры-
янне. Каб усё ў мя не рас ло і бу яла, ля жа ла і ста-
яла, а гні лое ды бла гое на ба ло та кі ра ва ла. 
Амінь».

Аляк сандр Іва на віч свя та ве рыў, што са мае 
страш нае ў жыц ці сы хо дзіць ад ва чэй чор ных 
ва раж бі тоў, і каб уся го гэ та га па зба віц ца, да-
стат ко ва сво еча со ва пра чы таць за мо ву «Ад 
пад дзе лаў»: «Ішла Ма ці Пра чыс тая вы со ко мі 
га ра мі, плац це надзя ва ла, за ла ты по яс па вяз ва-
ла, бра ла меч і ся ке ру, і за ла ты крыж. Вы ха дзі з 
ця бе бес (імя), ка лі ты не вы йдзеш, та ды ця бе 
Гас подзь Бог мя чом па ся чэць, свя тою ва дою аб-
аль ець і жы ват ва ра чым кры жам пра кля нець. 
Ва імя Айца, Сы на і Свя то га Ду ха. Амінь. Амінь. 
Амінь».

Та кім чы нам, пе ра гор тва ючы шмат лі кія за-
пі сы да ўніх га доў, кож ны раз пе ра кон ва ешся ў 
тым, што ва ўсе ча сы лю дзі ад но ль ка ва ка ха лі, 
за ля ца лі ся, хва ля ва лі ся, пе ра жы ва лі, раў на ва-
лі і ба ялі ся, каб іх шчас це не пра йшло мі ма з-за 
не йкай дро бяз най ака ліч нас ці. Та му і звяр та-
лі ся да за моў, імкну лі ся за сце раг чы ся бе ўсе-
ма гут ным ма гіч ным сло вам. Шка да то ль кі, што 
сло вы гэ тыя імклі ва ад мі ра юць, што да іх ча му-
сь ці зу сім ма ла пры слу хоў ва юцца. А яны ні ко-
лі не бы лі пе ра жыт кам, ні ко лі не пе ра шка джа-
лі ка хаць і ве рыць, спа дзя вац ца і за ста вац ца 
шчы ры мі і сум лен ны мі, пры язны мі і спра вяд-
лі вы мі.

…Зя лё ныя да ро гі Пет ры каў шчы ны да ўным-
да ўно ста лі мне да ра гі мі і род ны мі. Кро чыў я па іх 
не раз і не два. З глы бі няў ма ёй па мя ці па ўста юць 
са ма быт ныя на звы на се ле ных пун ктаў: На ва сёл-
кі, Ча люш ча ві чы, Ка пат ке ві чы, Ва ню жы чы, Фі лі-
па ві чы, Ляс ка ві чы, Трэм ля, Ста руш кі, Пціч, Аго-
лі чы, Кон ка ві чы, Глі ні ца, Сне дзін, Хвой ня і 
іншыя. Да во дзі ла ся мне бы ваць у іх і зі мою, і ле-
там, граз кай во сен ню і раз ліў ною вяс ною. Але ў 
лю бую па ру го да саг ра ва ла мя не тут люд ская да-
бры ня і спа га да, шчы расць і пра ста та.
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П
 ра гэ та га ча ла ве ка мож на ска заць сло ва мі  
 Я. Ко ла са з па эмы «Сы мон-му зы ка», што  
 ён пе рад аў нам скарб Ад род нае зям лі, ад 

го ма ну ба роў, // Ад ка зак ве ча роў, // Ад пе сень 
ду да роў, // Ад шо ла ху на чэй, // Ад ты ся чы ні-
цей, // З якіх асно ва на і вы тка на жыц цё // І злу-
ча на быц цё і не быц цё.

Звес ткі аб ім за ха ва лі ся ве ль мі сціп лыя. Пэў-
на, та му, што яго нае жыц цё пры йшло ся на ча сы 
бур лі выя, не спа кой ныя. Пра яго мы да вед ва емся 
ад Аляк сан да ра Ка зі мі ра ві ча Сер жпу тоў ска га, 
вя до ма га фа льк ла рыс та, этног ра фа і мо ваз наў цы 
кан ца Х Х — па чат ку ХХ ст., які ў 1911 г. над ру ка-
ваў у Пе цяр бур зе сваю са мую вя до мую анта ло-
гію «Сказ ки и рас ска зы бе ло ру сов-пол ешу ков». 
Па ве дам ля ючы пра сва іх інфар ма та раў-ка зач ні-
каў, А. К. Сер жпу тоў скі вы лу чае ся род іх вы-
ключ на яркую асо бу ка зач ні ка Іва на Па ўла ві ча 
Азём шы з в. Лу чы цы Ма зыр ска га па ве та (ця пер 
Пет ры каў скі ра ён). Са слоў Аляк сан да ра Ка зі мі-
ра ві ча вы ні кае, што гэ та бы ла асо ба не арды нар-
ная, яркая, са ма быт ная, якая ме ла пры ро джа ны 
та лент і ва ло да ла вы ключ ным май стэр ствам апа-
вя да ль ніц ка га жан ру. Ад ба ць кі ён пе ра няў і 
ўдас ка на ліў шмат пад анняў, гіс то рый, ка зак. 
«Иван был бо ль шой охот ник рас ска зы вать, про-
си жи вая за этим за ня ти ем по це лым длин ным 
зим ним ве че рам… Иван Азём ша осо бен но лю-
бил рас ска зы вать про чер тей, ле ших, во дя ных, 
мер тве цов, об орот ней и во обще про вся кую не-
чис тую си лу. Его си ль но за ни ма ли во про сы о со-
тво ре нии ми ра и че ло ве ка, о Бо ге, о ду ше и за-
гроб ной жиз ни и т. п.», — так пі саў аб ім 
А. К. Сер жпу тоў скі ў прад мо ве да збор ні ка. На 
вя лі кі жаль, ву чо ны пад аў пра гэ та га ча ла ве ка 
ве ль мі сціп лыя звес ткі. Ён бо льш рас ка заў пра 
яго на га ба ць ку, які быў пры гон ным і ўсё жыц цё 
пра жыў пры пан скім два ры, шмат піў. У 1861 г. 
стаў во ль на адпуш ча ным, за ймаў ся ры мар ствам, 
ша вец твам, за што атры маў мя нуш ку Ша вец, 
пра жыў 100 га доў. Па вел не вы лу чаў ся кра са-
моў ствам, ад нак ве даў шмат ка зак і апа вя дан-
няў, якія і пе рад аў свай му сы ну Іва ну.

А за раз да вай це ўя вім са бе вя чор кі ў вяс ко-
вай ха це і апа вя да ль ні ка, яко му да стат ко ва зра-
біць жэст ру кой ту ды, дзе шу мяць ча ра ты і аса-
ка, дзе над за то ка мі і ста ва мі плы вуць аб ло кі, — і 

за ча ра ва на га слу ха ча не трэ ба пе ра кон ваць у 
тым, што да ка зач на га све ту ру кой пад аць. Кож-
ны ўспом ніць, што хоць раз у жыц ці быў ля воз-
ера і на свае во чы ба чыў, дзе жы вуць ва дзя ні кі, 
быў за ваб ле ны ў чаш чо бу Ле су ном, трап ляў у 
баг ну, у не трах якой ула да рыць ня чыс цік. І гэ ты 
ка зач нік-апа вя да ль нік — Іван Азём ша.

Іван Азём ша ў каз ках імкнуў ся даць слу ха чу 
ад каз на жыц цё выя пы тан ні. Як то ль кі зда ра ла-
ся во ль ная хві лі на, ён рас каз ваў сва ім слу ха чам 
раз на стай ныя гіс то рыі. Згад ва ючы свае сус трэ-
чы з не ка то ры мі апа вя да ль ні ка  мі, А. К. Сер ж пу -
тоў скі пі саў, што «хо ро шие рас сказ  чи ки встре-
ча ются до во ль но ред ко. Все ис кус ство за клю ча-
ется в том, что они в свои рас ска зы вно сят лич-
ные чер ты — пе ред ают рас сказ под углом 
зре ния сво его ми ро со зер ца ния. Хо ро ший рас-
сказ чик не об ра ща ет вни ма ния на точ ность со-
дер жа ния и на под роб нос ти ка ко го-ни будь соб-
ытия. Он бе рет и рас ска зы ва ет глав ную мысль, 
ко то рая ин огда вы ра жа ется по сло ви цей или од-
ной ха рак тер ной фра зой, раз ви ва ет эту мысль и 
об раз ны ми об оро та ми ре чи тут же со чи ня ет це-
ль ный за кон чен ный рас сказ. Хо ро шие рас сказ-
чи ки — это в сво ем ро де ху дож ни ки-ро ма нис-
ты плюс акте ры-рас сказ чи ки» (вы дзе ле на 
мною. — Д. П.). Вось як вы со ка ацэ нь ваў та лент, 
пры род ныя здо ль нас ці гэ тых са ма род каў ву чо-
ны. Аку рат та кім мас та ком сло ва і май страм-
акто рам быў, ка лі мер ка ваць па змес це яго ных 
ка зак, Іван Азём ша. Наш ка зач нік быў схі ль ны 
да фан тас тыч на га і мі фа ла гіч на га тлу ма чэн ня 
сус ве ту, мес ца ча ла ве ка ў ім. Пра тое, што Іван 
Азём ша быў ча ла ве кам не звы чай ным, свед чаць 
34 каз кі з 80, уклю ча ных у збор нік. У сва іх на ве-
лах-каз ках І. Азём ша змог пе рад аць све та пог-
ляд, жыц цё вую муд расць, этыч ныя ўяў лен ні 
пра цоў на га ча ла ве ка. Ся род ма тэ ры ялаў, за пі са-
ных А. К. Сер жпу тоў скім ад І. Азём шы, мож на 
вы дзе ліць са цы яль на-по бы та выя, ча ра дзей ныя, 
анты рэ лі гій ныя, ле ген дар ныя, на ве ліс тыч ныя. 
Аўтар ска му сты лю І. Азём шы ўлас ці выя раз моў-
ная на ту ра ль насць, пра ста та, для кам па зі цыі 
яго ных ка зак ха рак тэр ныя сва бо да і ды на міч-
насць. У на ве ліс тыч ных каз ках ге роі да ся га юць 
мэ ты не з да па мо гай ча ра дзей най сі лы, а дзя ку-
ючы роз уму, кем лі вас ці, вы на ход лі вас ці («Му-

Дзміт рый ПА ЎЛА ВЕЦ

ТА ЛЕ НА ВІ ТЫ КА ЗАЧ НІК 
З ЛУ ЧЫЦ
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жык і цы ган», «Хаў рус», «Чорт і ба ба»). У ле ген-
дар ных дзей ны мі асо ба мі, апра ча лю дзей, 
з’яўля юцца Бог, свя тыя, анё лы, чорт, вя дзь мак, 
ня чыс цік, дзея нне ад бы ва ецца як на зям лі, так і 
ў за ма гі ль ным цар стве («Вя дзь мак», «Ілья і Пят-
ро», «Смерць», «По шасць і па мо рак»). Сквап-
ным ба га це ям, ама ра ль ным свя то шам про ці пас-
таў ля юцца сціп лыя, ча ла ве ка люб ныя ся ля не 
(«За від ны ба га тыр»). Са мая вя лі кая ко ль касць 
ка зак І. Азём шы — са цы яль на-по бы та выя: пра 
гор кі лёс, да бры ню і спаг длі васць бед ня ка, смех 
са сквап на га свя та ра, (па па або ксян дза), якія 
імкну лі ся сха піць тлус ты ка ва лак, жы лі на су пе-
рак еван ге ліч ным за па ве дзям. Та кія каз кі, як 
«За від ны поп», «Но вы чорт», «Му жык, пан і 
ксёндз» — гэ та надзвы чай ная са ты ра на клі ры-
каў, іх раз бэш ча насць, імкнен не да ўзба га чэн ня, 
ігна ра ван не хрыс ці янскай ма ра лі, уз орны пры-
клад якой яны па він ны пад аваць сва ім па ра фі-
янам. На прык лад, сю жэт каз кі «За від ны поп» 
быў па шы ра ны ва ўсход ніх сла вян: поп ад маў ля-
ецца ад пець па мер лае дзі ця се ля ні на, бо ў та го 
ня ма чым за пла ціць. Ні слё зы, ні ма ль бы се ля ні-
на не кра на юць хці ва га па па, але як то ль кі ён 
пра чуў, што ў се ля ні на з’яві лі ся чыр вон цы, тут 
жа пры йшоў на па мін кі. Хіт рас цю, пе ра апра-
нуў шы ся ў шку ру каз ла, яму ўда ецца за браць 
гар шчок з гра шы ма, але кра дзе нае не па йшло на 
ка рысць: каз лі ная шку ра пры рас ла да це ла. 
Пры йшло ся вяр таць гро шы гас па да ру, але і гэ та 
не да па маг ло: раз ам з каз лі най шку рай з па па 
зва ль ва ецца і свая. Як ка жуць: «Бог не ця ля, ба-
чыць кру ця ля». Зло па ка ра нае.

Ка лі сь ці вя лі кі ка зач нік Г. Х. Андэр сен усклік-
нуў: «Ня ма каз кі дзі вос ней шай, чым са мо жыц-
цё!». Не ве да ючы яго ных слоў, наш зям ляк цал-
кам ясна па цвер дзіў іх у сва іх на ве лах-апа вя дан-
нях. Гіс то рыі — ні бы та каз кі, ні бы та рэ ча існасць 
— ад па вя да лі ўспры ман ню ра ман ты каў і да зва ля-
лі рас крыць свет ча ла ве чых страс цей, вар тас цей, 
за ган. У каз цы, як і ў жыц ці, лю дзі тра цяць са мае 
да ра гое — сар дэч насць, ра дасць, эле мен тар ную 
пры стой насць — праз пра гу да ўзба га чэн ня. Так 
ад бы ва ецца ў каз цы «Чорт і ба ба». Мы за хап ля-
емся ня хіт рай пра ўдай на род най ма ра лі, якая 
асаб лі ва вы раз на вы яўля ецца ў каз ках «Ку зь ма», 
«Ва да па маг ла». Смех — вя лі кая сі ла: ку ды сха ва-
ешся, ка лі смя ецца ўвесь на род.

Ка зач нік ясна і зра зу ме ла вы зна чае свае ад-
но сі ны да ўся го, што га во рыць. Раз ам з ім мы 
смя емся і аб ура емся, ухва ля ем і асу джа ем, за-
дум ва емся і раз ва жа ем. Ён не ба чыць ні чо га доб-
ра га ў тым, што адзін ча ла век пад ман вае дру го-
га, хіт руе, імкнец ца па жы віц ца чу жым, хлу сіць. 
Джа ла са ты ры на кі ра ва на су праць пан оў, па поў, 
ксян дзоў, жы доў-кар чма роў (каз кі «За віс ны ба-
га тыр», «Му жык, пан і ксёндз», «Му жык і жыд», 
«За від ны поп»). Да ста ецца ад яго і ня вер ным, 
лег ка дум ным, язы ка тым жан чы нам («Жон ка», 
«Ка ва лі ха», «Чорт і ба ба»). Не абход насць па-
важ лі ва га стаў лен ня да ба ць кі скла дае змест 

каз кі «Ку зь ма», у якой рас кры ва ецца сэнс пры-
маў кі на све це ўся го на жы веш і Ку зь му ба ць кам 
на за веш. Су месь рэ аль на га і ча ра дзей на га, жыц-
цё ва га і вы ду ма на га — яркая ад мет насць ка зак 
І. Азём шы, якія мож на на зваць на ве ла мі. Ды і 
ма не ра са мо га ка зач ні ка пад крэс лі вае рэ аль-
насць са мых не ве ра год ных падзей.

Сім па тыі І. Азём шы на ба ку лю дзей раз-
умных, да сціп ных, сме лых, гор дых, сум лен ных, 
муд рых. Яго ныя каз кі пра сяк ну ты муд рас цю, 
дос ці пам. У іх услаў ля юцца роз ум, ад ва га, пра-
ца люб ства, да бры ня і гу чыць смех са сквап нас-
ці, са ма хва льс тва, ля но ты і ка рыс лі вас ці. Ад мет-
ны склад Азём ша вых ка зак вы яўля ецца ў сты лі, 
мо ве. Фра зы ка зач ні ка ад люс троў ва юць не пе-
ра да ва ль ныя іншы мі сло ва мі мас тац кія ад цен ні. 
У кож ным сло ве і зва ро це нам ня цяж ка ад чуць 
ад мет ную ма не ру апа вя да ль ні ка. Ня рэд ка ён 
сва бод на і лёг ка ка рыс та ецца пры каз ка мі і пры-
маў ка мі, фра зе ала гіч ны мі зва ро та мі, якія жы-
вуць у на шай мо ве да гэ туль: ва ды ў рот на браў-
шы; ду ша ў пят кі сха ва ла ся; дзе чорт не йме, 
там ба бу па шле; без лі ха ня ма і да бра; лю дзей 
слу хай, а свой роз ум мей; клін клі нам вы га ня юць; 
ка лі Бог дасць, то і ў акно пад асць; ка жуць за гу-
бу, да ў гу бу; што ў цвя ро за га на мыс лях, тое ў 
п’яна га на язы цэ; све ту Бо жа га не бач на; кру ціц-
ца, бы ўю ны ў гар шку; на све це ўся го на жы веш і 
Ку зь му ба ць кам на за веш; паны дзя руц ца, а ў му-
жы коў гі ры тра суц ца; не вер ка ню ў да ро зе, а 
жон цы до ма; дай Бог но гі; даць пуд ла; га ра дзіць 
плот; ке пі кі стро іць; свой ся чы ся, ру бай ся, а чу-
жы не мя шай ся; сля пі цаю ў во чы лез ці; лю бі жон ку 
шчы ра, то яна й на ка рак ся дзе і іншыя. Жыц цё-
васць і све жасць ка зак І. Азём шы да ся га юцца з 
да па мо гай як про стых, ужыт ко вых, не муд ра ге-
ліс тых слоў, так і слоў з на сы ча най эма цы яна ль-
най ацэн кай, якія над аюць гу чан ню ка зак не паў-
тор насць і квя ціс тасць, экс прэ сіў насць і пры ваб-
насць, на ту ра ль насць. Асаб лі ва час та ён ужы вае 
дзея сло вы з эма цы яна ль на-экс прэ сіў ным зна-
чэн нем: ад кас нуц ца ‘ад ча піц ца’, ачу хац ца, аскір-
зац ца ‘агры зац ца’, бла гаць, грыз ці ся ‘сва рыц ца’, 
вы аду ка вац ца, вы пру ціц ца, вы чва раць, за сі ліц ца 
‘на клас ці на ся бе ру кі’, здзя ці нець, здыр дзіц ца 
‘па мер ці’, пад гін дзіц ца ‘па ху дзець’, пра гці ся ‘вы-
луз вац ца са ску ры’ ‘рас ша ло паць ‘зра зу мець’, са-
ка таць, чму ціць ‘ду рыць’ і інш. Ці ка ва, што бо ль-
шасць з пад адзе ных адзі нак за фік са ва ны ў «Тлу-
ма ча ль ным слоў ні ку бе ла рус кай мо вы», пра ўда, 
ня рэд ка з па ме тай раз моў нае.

Зна ёмства з каз ка мі І. Азём шы дае пад ста вы 
сцвяр джаць, што ён ства рыў ад мет ную тра ды-
цыю вус на га на цы яна ль на га апа вя дан ня, у якім 
акрэс ліў ко ла пра блем, што хва ля ва лі та га час-
нае гра мад ства і арга ніч на вы ця ка лі з на род на-
га жыц ця. Яго ныя тво ры — яркая ста рон ка на-
цы яна ль най фа льк лор най спад чы ны, якая па-
цвяр джае та ле на ві тасць, ад ора насць бе ла рус-
ка га на ро да і вы зна чае яго ба га ты, та ямні чы 
ўнут ра ны свет.
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Ж
 ы ха ры Па лес ся, як свед чаць фа льк лор ныя  
 ма тэ ры ялы, за фік са ва ныя пад час інды ві - 
 ду аль ных і ка лек тыў ных па ля вых экс пе-

ды цый, шы ро ка ка рыс та юцца пры кме та мі і па-
вер’ямі, якія ад люс троў ва юць усе эта пы жыц ця і 
дзей нас ці ча ла ве ка: на ра джэн не і смерць, вы ха-
ван не і на ву чан не, ся мей нае жыц цё і што дзён-
ныя гас па дар чыя кло па ты, пе ра жы ван ні аб сён-
няш нім і спа дзя ван ні на бу ду чы ню.

Спектр на род ных уяў лен няў, якія су пра ва-
джа лі жан чы ну-ма ці, да во лі шы ро кі: за ба ро ны 
для ця жар ных, па ра ды для лёг кіх ро даў, пра ві лы 
вы ха ван ня дзі ця ці. За ба ро ны, якія бы лі сво еа-
саб лі вай аксі ёмай для ця жар ных, ма юць на ступ-
ную струк ту ру: не пас рэд на за ба ро на (бу ду чай 
ма ці не ль га ра біць тое і тое) і яе ма ты ві роў ка 
(но ва на ро джа на га на пат кае та кая і та кая не пры-
емнасць). На тэ ры то рыі Пет ры каў шчы ны ця-
жар ным за ба ра ня ла ся пра ца ваць у свя точ ныя 
дні («дзе ці іхніе бу дуць хва рэць» (в. Май се еві-
чы)), па зы чаць што-не будзь у іншых лю дзей 
(«дзі ця злыд нем бу дзе» (в. Вы ша лаў)), гля дзець 
на лю дзей-інва лі даў («дзі ця та кое ро дзіц ца» (в. 
Май се еві чы)), стрыг чы ва ла сы («бу дзе хво рае 
дзі ця» (в. Ба бу ні чы)), біць жы вё лу («бу дзе пла-
каць дзі ця» (в. Вы ша лаў)), ста на віц ца на вя роў ку 
(па лку, крук) («дзі цё мо жэ на ра дзіц ца за ду шо-
ным пу па ві най» (в. Ся ке ры чы)), да кра нац ца ру-
ка мі да тва ру пры па жа ры («ў дзі ця ці бу дзе крас-
на пля ма, якая мо жа не пра йці ўсю жызнь» (в. 
Ся ке ры чы)), гля дзець у ад ту лі ну («дзі цё ка сое 
бу дзе» (в. Вы ша лаў), піць кі сель («дзе ці бу дуць 
сап лі вые» (в. Май се еві чы)), ца ла ваць ня бож чы-
каў і пад ымаць цяж кае. Трэ ба адзна чыць, што 
пэў ная час тка гэ тых за ба рон грун ту ецца на ра-
цы яна ль най асно ве (на са май спра ве, пад ымаць 
цяж кія прад ме ты, ста на віц ца на якія-не будзь 
рэ чы, што ва ло да юць ме ха ніч най ня ўстой лі вас-
цю (кру кі, па лкі, вя роў кі), пе ра жы ваць стрэ сы 
(па жар, па ха ван не і да т. п.) ве ль мі не бяс печ на 
для ця жар най), дру гая час тка, на ват ка лі яна за-
раз нам зда ецца іра цы яна ль най, з’яўля ецца пэў-
най ма ра ль на-этыч най ба зай бу ду чай ма ці (не 
біць, не пад гля даць, не пад смей вац ца, не клен-
чыць, не па ру шаць тра ды цый), якая ні бы зда ва-
ла сво еа саб лі вы іспыт на зван не ма ці, а та му па-
він на бы ла імкнуц ца па збя гаць дрэн ных ду мак і 

ўчын каў, пра яўляць леп шыя асо бас ныя якас ці і 
ста ноў чыя ры сы ха рак та ру, каб сфар мі ра ваць 
та кія ж у свай го дзі ця ці.

Тра ды цый ныя пра ві лы для лёг кіх ро даў, за-
фік са ва ныя на тэ ры то рыі Пет ры каў ска га ра-
ёна, ад люс троў ва юць эле мен ты імі та тыў най 
ма гіі («…трэ ба, штоб у жэн шчы ны ко сы бы лі 
рас пуш ча ные — дзі ця хут ко вы йдзе» (в. Май се-
еві чы); «…ад кры ва лі вок ны і дзве ры, каб дзі цё 
лёг ка па яві ла ся на свет» (в. Пціч); «За мкі, ка то-
рыя бы лі ў до ме, ад кры ва лі, каб рэ бё нак хут ка 
ра дзіў ся» (в. Пціч)) і не ад роз ні ва юцца ад агу ль-
на бе ла рус кіх.

Каб за сце раг чы дзі ця ад хва роб і не бяс пе кі, 
па спры яць яго зда роў ю і шчас лі ва му лё су, за-
бяс пе чыць доб рыя па во дзі ны, пры трым лі ва лі ся 
роз ных пра віл. Так, жы хар ка в. Ка ба чок Ні на 
Іва наў на Се ра да пры га да ла, што ра бі лі ра ней, 
каб дзі ця доб ра спа ла, не хва рэ ла і не ба яла ся 
су ро каў: «Ка лі ро дзіш дзі ця, у пер шы раз пры-
ня суць та бе яго, перш чым цыц ку даць, ва зь мі 
чуць па сле да, по ма чы ім гу бу у дзі ця, по том вы-
тры і да вай цыц ку. У дзі ця не бу дзе ні ко лі эпі-
леп сіі, не бу дзе іспу га, згла за. Каг да пры вя зеш 
да до му дзі ця, по ло жы воз ле пе чы на мі нут ку — 
дзі ця бу дзе всег да спаць, не бу дзе кры чаць». 
Акра мя та го, на шы про дкі ве ры лі, што дзі ця бу-
дзе раз умнае і ву чо нае, ка лі «яго ад ра зу [як у 
ха ту пры нес лі] па клас ці на кніж кі і га зе ты, раз-
ло жа ныя на ста ле» (в. Яўсе ві чы), хут ка па чне 
ха дзіць, ка лі пры пер шым кро ку на жом пе ра рэ-
жуць «крэст-на крэст пу то» (в. Май се еві чы), бу-
дзе ба га та жа ні хоў у дзяў чын кі, ка лі яе за ма та-
юць «у муж ское» (в. Пціч).

У меж ах вя се ль най аб рад нас ці мож на вы лу-
чыць па вер’і, якія ад люс троў ва юць ве ру лю дзей у 
маг чы масць за бяс пе чыць да бра быт ма ла дых («Як 
за ві ва лі ма ла дую, брат са дзіў яе на ка жух з ма ла-
дым, штоб бу лі ба га тыя: ко ль кі ў ім ва лос ся, сто-
ль кі каб бу ло ўся го, штоб ме лі ўсё» (в. Гра баў)), іх 
доў гае су мес нае жыц цё («Ка лі ма ла дыя пе ра сту пі-
лі па рог, то ма ці за му кае за мок, які ля жаў пад па-
ро гам, а ключ кі дае на дно ка лод ца, каб ні ко лі не 
раз лу ча лі ся» (в. Пціч)), лёг кае на ра джэн не дзя цей 
(«Мне да лі яйцо і ска за лі, каб, ка лі ішла че раз па-
рог, пе ра сту пі ла яго, каб дзя цей лёг ка ро джа ла» (в. 
Вы ша лаў)). За ўва жым, што імкнен не спра ецы ра-

Але на КАС ТРЫ ЦА

ПРЫ КМЕ ТЫ І ПА ВЕР’І 
ПЕТ РЫ КАЎ СКА ГА РА ЁНА
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ваць доў гае і шчас лі вае бу ду чае жыц цё вы сту пае ў 
па пя рэд ніх пры кла дах не ў якас ці пры го жай ма-
ры, якая то ль кі ма рай і за ста нец ца, а хут чэй у якас-
ці жа дан ня, якое аб авяз ко ва рэ алі зу ецца. Вар та 
па га дзіц ца з Л. Ле ві-Бру лем, які лі чыць, што, па-
вод ле ка лек тыў ных уяў лен няў лю дзей, «жа дан не 
са мо па са бе ва ло дае міс тыч най улас ці вас цю 
ўздзе яння на жа да емы прад мет, пры чым без ма-
гіч ных фор мул і без аб ра даў» [3, с. 285].

Па ха ва ль ныя пры кме ты і па вер’і, за фік са ва -
ныя на Пет ры каў шчы не, умоў на мож на падзя-
ліць на ча ты ры гру пы:

— пры кме ты-прад ка зан ні смер ці («Ка лі ў 
мер цве ца не за кры ва юцца во чы, зна чыць, хут ко 
шчэ хто-ні будзь па мрэ» (в. Май се еві чы); «Еслі ў 
ад ной сям’е за адзін год па мер ла два ча ла ве ка, то 
аб яза це ль на па мрэ і хто-та трэ цій з сям’і сле-
дам за імі» (в. Кап цэ ві чы)). Жы ха ры Пет ры каў-
шчы ны мяр ку юць, што ме на ві та птуш кі і свой-
скія жы вё лы здо ль ны прад чу ваць смерць ча ла-
ве ка: пту шы нае гру кан не ў акно — сво еа саб лі-
вы аб’ект сім ва ліч най су вя зі з іншас ве там («Ка лі 
ве ра бей ці дру гая пці ца па сту кае дзю бою ў 
шыб ку, бу дзе ў ха ці смерць» (в. Май се еві чы); 
«Як пташ ка гля дзіць у вок но на про ціў пе чы, то ў 
ха це бу дзе мя рэц» (в. Да ра шэ ві чы)) і са ба чае вы-
ццё ў зям лю — «архе тып, цес на звя за ны з ку ль-
там про дкаў» [1, с. 201] («Ка лі са ба ка вуе ўно чы, 
зна чыць, хто-ні будзь па мрэ» (в. Май се еві чы); 
«Ка лі са ба ка вые, га ла ву за драў шы ўверх, то бу-
дзе па жар, а ка лі апус ціў шы ўніз — не хта ў ся ле 
па мрэ» (в. Бры нёў)) з’яўля лі ся бес па мыл ко вым 
свед чан нем гэ тай сум най падзеі. Па вод ле на род-
ных уяў лен няў, здо ль нас цю прад каз ваць смерць 
ва ло даў і сам ча ла век. Пры га да ем у гэ тай су вя зі 
пры кме ты, за пі са ныя ад жы хар кі в. Май се еві чы 
Бел ка вец А. М.: «Ка лі свер біць дзюб ка но са — к 
мер цве цу. Ка лі ў мер цве ца не за кры ва юцца во-
чы, зна чыць, хут ко шчэ хто-ні будзь па мрэ»;

— па вер’і-рэ ка мен да цыі ад нос на па во дзін 
лю дзей пад час пад рых тоў кі ня бож чы ка да па ха-
ван ня: за на веш ваць люс тэр кі («Каг да в до ме па-
мёр хто-та, то в ха це за на ве шы ва ют все зер ка-
лы, а то в ніх мож на ўві дзець па кой ні ка» (в. Кап-
цэ ві чы)); доб ра га ва рыць аб па мер лым («Па кой-
на га на зы ва лі лас ка ва, штоб не на клі каць бя ды. 
Пра па мер ла га ка за лі або доб рае, або ні чо га не 
ка за лі» (в. Пціч)); не спаць, не пра ца ваць («Ка лі 
ха ва юць, не мож на спаць, а то сам умрэш, не 
мож на ра біць на по лі, у ха ці» (в. Май се еві чы));

— па вер’і-рэ гла мен та цыі па во дзін лю дзей 
пад час пра хо джан ня па ха ва ль най пра цэ сіі («Трэ-
ба пад мес ці пад ло гу ў ха ці та ды, ка лі пан есуць 
да ма ві ну на мог лі цы, бо льш ніх то не па мрэ. Ка лі 
ха ро няць, не мож на гля дзець у вак но, пе ра хо-
дзіць да ро гу пе рэд да ма ві ною, за хо дзіць упе рад. 
Ка лі не слі на мог лі цу да ма ві ну з мер цве цом, то 
аста наў лі ва лі са на пе ра крос тку, і поп ма хаў ка-
дзі лом, ад га няў не чыс тую сі лу, і ішлі да ль шэ. У 
яму кі да юць ка пей кі: куп ля юць у не чыс той сі лы 
мес то» (в. Май се еві чы));

— па вер’і аб уплы ве ня бож чы ка і яго рэ чаў 
на свет жы вых: на аса біс ты лёс («Еслі дзеў ка 
ста не на тое мес та, ку да вы лі лі ва ду, ка то рай 
аб мы ва лі па кой ні ка, то ана ні каг да не вы йдзе за-

муж і жызнь у неё не за ла дзіц ца» (в. Кап цэ ві чы)) 
і зда роў е («Ве роў кі, екі мі звяз ва лі ру кі і но гі мер-
цве ца, на сі лі на шыі, штоб не ба ле ла га ла ва, за-
вяз ва лі на па есні цу, штоб не ба ле ла спі на, цер лі 
зуб, які ба леў» (в. Май се еві чы); «Штоб зу бы зда-
ро выя бы лі, нада ўзяць па кой ні ка за мя зі нец і 
пра вес ці ім па сва ім зу бам» (в. Кап цэ ві чы)) ча ла-
ве ка, на па во дзі ны жы вё лы («Ка лі ка го-не будзь 
ха ва юць, то трэ ба за браць лен тач кі, які мі звяз-
ва лі но гі і ру кі па кой ні ку, але каб ніх то не ба чыў. 
Ка лі ка ро ва аця лі ла ся і бры ка ецца, то трэ ба па-
вя заць гэ ту лен тач ку ёй на на гу, каб бы ла ці хай» 
(в. Бры нёў)). Трэ ба адзна чыць, што рэ чы, якія 
бы лі ў су дак ра нан ні з ня бож чы кам, успры ма лі-
ся пе ра важ на ста ноў ча і ва ло да лі, па вод ле на-
род ных ве ра ван няў, пра фі лак тыч ны мі ўлас ці-
вас ця мі.

Пры кме ты і па вер’і Пет ры каў шчы ны, пры-
мер ка ва ныя да на род на га ка лен да ра, прад стаў-
ле ны ад па вед ны мі тэ ма тыч ны мі гру па мі: ка ляд-
ныя («Ка лі на Ко ля ды раз бі ва ецца што-ні будзь з 
по су ду, то по суд бу дзе біц ца ўвесь год» (в. Мы-
шан ка)), стрэ чан скія («Ка лі на Стрэ чан не ка пе-
жы ка па юць і пе тух нап’ецца з іх ва ды — бу дзе 
ран няя вяс на, а ка лі не так, то по зняя» (в. Бры-
нёў)); да бра веш чан скія («На Бла га веш чан не су-
хое, цёп лае над вор’е — ле та за суш лі вае, а зі ма 
ма роз ная. Ка лі снег — ле та мок рае» (в. Ва ню-
жы чы)), юраў скія («Пе рад тым, як вуг наць ка ро-
ву па сля зі му на па шу, пад ва ро ця хле ва кла лі ся-
ке ру, на жа і яйцэ. Шчэ ста ві лі вяд ро ва ды, штоб 
ма ла ка ба га то да ва ла» (в. Май се еві чы)), ку па-
льс кія («Яшчэ мо ло дзёш шу ка ла ў гэ тую ноч па-
па раць-квет ку. Усе лі чаць, што той, хто яе 
зной дзе, па сля бу дзе ба га ты і шчас лі вы» (в. Кол-
кі)), па кроў скія («З яко га бо ку на Па кро ву ве цер 
дуе, ад туль бу дзе дуць усю зі му. Ка лі ў Па кро ву 
вы паў снег, то і ў Дзміт ры еўку бу дзе аб авяз ко ва 
тое ж» (в. Ляс ка ві чы)) і інш. У меж ах тэ ма тыч-
ных груп ка лян дар ных пры кмет і па вер’яў і звя-
за ных з імі ма гіч ных дзея нняў мож на вы лу чыць 
на ступ ныя фун кцы яна ль на-се ман тыч ныя пад-
гру пы:

— прад уцы ра ва ль ныя («Як бы ла дру гая куц-
ця, мо пе рад Но вым го дам, …кла лi са ло му, а по-
тым да ва лi ка ро ве з’есцi, каб да ва ла доб ры пры-
плод і ба га та ма ла ка» (в. Ба бу ні чы); «Па сля спа-
ль ва лі пу да ла на Мас ле ні цу, бра лі по пел і вы ха-
дзі лі ў поле, рас кі да лі яго, каб быў доб ры 
ўра джай» (в. Бе лін); «…на Юр’я трэ ба са дзіць 
агур кі, і я яшчэ са жу цы бу ль ку. Та ды яны ра на 
ўсхо дзяць і не пра па да юць» (в. Яўсе ві чы));

— ле ка ва-пра фі лак тыч ныя («Кос ці з мя са 
[ве лі код на га] да ва лі са ба кам, каб за сце раг лі іх ад 
ша лен ства, для зда роў я жы вё лы, ча ла ве ка»; «На 
Юр’я …са мо му трэ ба ўмыц ца рас ой, каб пры го-
жай быць і бо са му па бе гаць, каб ні ко лі не хва-
рэць» (в. Бе лін));

— ачыш ча ль на-за сце ра га ль ныя («Кос ці з мя-
са [ве лі код на га] за коп ва лі на по лі, што па він на 
бы ло аб ара ніць ні ву ад гра ду і зло му» (в. Бе лін); 
«З асвя чо ным яйкам вы га ня лі пер шы раз ска цін-
ку на поле, што бы збе раг чы ад ве дзьм» (в. Дру-
гая Сла ба да); «А ў ха тах на Трой цу ста ві лі раз-
ные цве ты: сі рэнь, чаб рэц, па лы ню. Ве ша лі етыя 
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га лін кі, бо ве ры лі, што ены аб ера гуць ад раз най 
не чыс ці. А ўжэ па том етыя га лін кі за су шэ ные 
бе раг лі, бо га ва ры лі, што яны аб ерэ гуць ад гра ду 
ды гра зы» (в. Ся ке ры чы)). Ма гіч ныя дзея нні, 
якія ме лі на мэ це па ўплы ваць на тыя ці іншыя 
прад ме ты або з’явы рэ ча існас ці, у бо ль шас ці вы-
пад каў грун та ва лі ся на ве ры ў існа ван не ўза ема-
адно сін (рэ аль ных або ўяў ных) па між гэ ты мі 
прад ме та мі або з’ява мі. Па сло вах Э. Ка сі рэ ра, 
асно вай «усёй ма гіі з’яўля ецца бес свя до мая ве-
ра ў тое, што про стае існа ван не рэ чаў раз ам, іх 
пра сто ра вае су дак ра нан не, як і іх пад абен ства, 
за хоў вае ў са бе та ямні чыя сі лы. Што ад ной чы 
ўвай шло ў су дак ра нан не — тое на заў жды зрас-
ло ся ў ма гіч ным адзін стве. Про стая су мес насць 
за ўсё ды мае рэ аль ныя вы ні кі» [2, с. 224];

— прад ка за ль ныя (інфар ма цый ныя). Інфар-
ма цыя, якую імкнуў ся атры маць ча ла век, да ты-
чы ла роз ных сфер яго жыц ця і дзей нас ці: зда-
роў я («Бус ла ўві дзіш ля ту ча га — бу дзеш год ха-
дзіць ду жая» (в. Ка ба чок)), аса біс та га лё су («Не-
ль га бы ло, каб за тух ла свеч ка ў ру ках ма ла дых, 
бо як за тух не, то той па мрэ хут ка» (в. Пціч)), гас-
па дар чых спраў («На Рас тво за ві ру ха — бу дуць 
доб ра ра іцца пчо лы» (в. Ва ню жы чы; Ду бі на 
М. Я., 1926 г. н.)), ура джаю («На Ва дох рыш ча яс-
нае і ма роз нае над вор’е — да за суш лі ва га ле та. 
Хмар на і снеж на — на доб ры ўра джай. Зор ная 
ноч на Ва дох рыш ча — бу дзе шмат ягад» (в. Ва-
ню жы чы)), раз на стай ных сус трэч («Як іду чы 
по ле су по еш і па чу еш, як крум кае во ро на, то 
мо жэш встрэ ціць воў ка» (в. Да ра шэ ві чы)), скла-
да ных жыц цё вых сі ту ацый («Як гром гры міць на 
го лы лес, то бу дзет га лод ны час» (в. Да ра шэ ві-
чы)) і ня шчас цяў («Як ко ло ха ты кры чыць со ро-
ка, то ў ха це бу дзе ня шчас це» (в. Да ра шэ ві чы); 
«Ка лі ў ле се сус трэў ву жа ці га дзю ку — к дрэн-
на му» (в. Вы ша лаў)). Пры кла ды да зва ля юць 
сцвяр джаць, што пры кме та ха рак та ры зу ецца не-
вя лі кім па ме рам, аб’ектыў най (у бо ль шас ці вы-
пад каў) пры чын на-вы ні ко вай асно вай, устой лі-
вай струк ту рай і моц ным інфар ма цый ным па чат-
кам, пры чым, як трап на за ўва жы ла В. Б. Хрыс та-
фо ра ва, «лю бы но сь біт тра ды цыі мо жа атры маць 
гэ тую інфар ма цыю і рас ца ніць яе як тую, што 
ад но сіц ца ме на ві та да яго, або ска рэк ці ра ваць 
свае па во дзі ны ў ад па вед нас ці з тым, аб чым па-
ве дам ля ецца ў пры кме це» [5]. У асно ве тэк сту 
пры кме ты ля жыць згад ван не (апi сан не) дзвюх 
падзей, ад на з якіх з’яўля ецца ад на ча со ва не-
абход най умо вай і змяс тоў най час ткай для рас-
шыф роў кі (прад ка зан ня) дру гой падзеі.

Ме тэ ара ла гіч ныя пры кме ты прад стаў ле ны 
на Пет ры каў шчы не ў вя лі кай ко ль кас ці. Жы ха-
ры гэ тай час ткі Бе ла ру сі скла да лі пра гно зы над-
вор’я, на зі ра ючы за:

— прад стаў ні ка мі жы вё ль на га све ту («Ка лі ў 
сне жа ньс ка-сту дзе ньс кі ма роз па чы нае ру хац ца 
мян туз (ры ба) — гэ та на моц ныя ма ра зы» (г. п. 
Ка пат ке ві чы)). Трэ ба за ўва жыць, што птуш кі, 
па вод ле на род ных уяў лен няў, бы лі надзей ны мі 
веш чу на мі апад каў — (да жджу, сне гу («Ва ро на 
кар кае на дождж» (в. Вы ша лаў); «Лас тач кі ля-
та юць ніз ка воз ле зем лі — зна чіт, дождь бу дет» 
(в. Кап цэ ві чы)), жы вё лы — прад ка за ль ні ка мі рэ-

зкіх тэм пе ра тур ных змен («Ка лі свін ні ро бяць 
са бе гняз до, ня суць у хлеў се на — бу дуць моц ныя 
ма ра зы» (г. п. Ка пат ке ві чы)). Пры гэ тым для да-
клад нас ці пра гно заў звяр та лi ўва гу на знеш нi 
вы гляд (су хі / мок ры, тоў сты / ху ды, чыс ты / 
бруд ны) і па во дзi ны жы вё лы (ля ціць / ся дзіць, 
кар кае (ціў кае) / маў чыць, ха ва ецца / не ха ва-
ецца, вы со ка / ніз ка і да т. п.). На дум ку С. М. Тал-
стой, «для мо вы ку ль ту ры ха рак тэр ная пэў ная 
аб са лю ты за цыя пры ме ты, не абход ная для пе ра-
тва рэн ня яе ў сiм вал: на ват са мая сла бая сту пень 
пры сут нас цi цi пра яўлен ня пры ме ты да стат ко-
вая для та го, каб яе ўла да ль нiк мог вы ка наць 
сваю сiм ва лiч ную фун кцыю» [4, с. 13];

— пры род ны мі з’ява мі і аб’екта мі на ва ко ль-
на га ася род дзя — со нцам («Свет лы круг ко ло со-
нца — до пе ра ме ны по го ды. Крас ны за ход со нца 
аб ешчае ве цер» (в. Да ра шэ ві чы)), ме ся цам («Як 
ро гі ў ме ся ца гос трые і яркіе — до вет ра» (в. Да-
ра шэ ві чы)), зор ка мі («Час тыя звёз ды на не бе — 
до цяп ла, рэ дкія — к дож джу» (в. Да ра шэ ві чы)), 
рас ой («Як вя лі кая роса, то бу дзе со неч ны ясны 
дзень» (в. Да ра шэ ві чы)), ды мам («Ка лі дым з ха-
ты пад ыма ецца ўверх — бу дзе ма роз, а ка лі сце-
лец ца на зям лю — бу дзе ад лі га» (в. Ва ню жы чы)) 
і інш. Не вы клі кае сум нен няў той факт, што пра-
гно зы над вор’я па со нцы, ме ся цы, зор ках, ды ме, 
расе з’яўля юцца да во лі рэ аліс тыч ны мі, па ко ль кі 
грун ту юцца на аб’ектыў най пры чын на-вы нi ко-
вай асно ве. Ме на ві та та кія пры кме ты ха рак та-
ры зу юцца доб рай за ха ва нас цю і надзвы чай най 
за пат ра ба ва нас цю на ват у су час ным гра мад-
стве;

— над вор’ем у свя точ ныя дні: на Ва сіл ле («15 
сту дзе ня — Ва сі ль еў дзень. Ка лі зі ма снеж ная і 
ха лод ная, то ле та бу дзе цёп лае, а ка лі зі ма цёп-
лая, то ле та бу дзе ха лод нае» (в. Бры нёў)), Стрэ-
чан не («Ка лі на Стрэ чан не ка пе жы ка па юць і 
пе тух нап’ецца з іх ва ды — бу дзе ран няя вяс на, а 
ка лі не так, то по зняя» (в. Бры нёў)), Бла га веш-
чан не («На Бла га веш чан не су хое, цёп лае над-
вор’е — ле та за суш лі вае, а зі ма ма роз ная. Ка лі 
снег — ле та мок рае» (в. Ва ню жы чы)), Ілью («Ка-
лі на Іллю дождж, то яшчэ со рак дзён бу дзе ліць» 
(в. Да ра шэ ві чы)) і інш. Пад обныя тэк сты ілюс-
тру юць на род ныя ўяў лен ні аб iсна ван ні звыш-
на ту ра ль ных сiл, якiя кi ру юць пры род ны мi пра-
цэ са мi, уплы ва юць на ход жыц ця ча ла ве ка і па-
ра дак яго гас па дар чых спраў і што дзён ных кло-
па таў. На дум ку В. Б. Хрыс та фо ра вай, лю бая 
падзея або з’ява мо жа быць рас тлу ма ча на ча ла-
ве кам «як важ ны тэкст, як за ка дзі ра ва нае тым ці 
іншым чы нам вы каз ван не, якое ня се пэў ную 
інфар ма цыю» [5]. І ўжо спра ва кож най кан крэт-
най асо бы, як ад нес ці ся да гэ тай інфар ма цыі, як 
ад апта ваць свае па во дзі ны да той ці іншай прад-
ка за най падзеі, як ска рэк ці ра ваць пэў ныя жыц-
цё выя сі ту ацыі ў ад па вед нас ці з атры ма ны мі 
звес тка мі.

Як ба чым, пры кме ты і па вер’і Пет ры каў ска га 
ра ёна ад роз ні ва юцца тэ ма тыч най і фун кцы яна-
ль на-се ман тыч най раз на стай нас цю, доб рай за ха-
ва нас цю і яскра ва вы яўля юць спе цы фіч ныя ры-
сы этніч на га све та пог ля ду бе ла ру саў-па ле шу коў. 
У іх вы раз на вы яўля юцца ўты лі тар на-пра ктыч-
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ная скі ра ва насць што дзён най дзей нас ці ча ла ве-
ка-гас па да ра і яго этыч ныя нор мы, на асно ве якіх 
па сту по ва фар мі ру ецца пэў ная сіс тэ ма ўза ема-
адно сін ча ла ве ка з на ва ко ль ным све там.
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Вы ка рыс та ны ма тэ ры ялы фа льк лор на га архі ва ка-

фед ры бе ла рус кай ку ль ту ры і фа льк ла рыс ты кі УА 

«Го ме льс кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Фран цыс ка 

Ска ры ны».

ПРЫ КМЕ ТЫ І ПА ВЕР’І
ПРЫ КМЕ ТЫ І ПА ВЕР’І 
КА ЛЯН ДАР НАЙ АБ РАД НАС ЦІ

 На куц цю не ба зор нае — бу дзе ба га ты ўра-
джай на яга ды.

За пі са на ў г. Го мель

ад Дзег ця рэн ка Ні ны Ле ані даў ны, 1960 г. н.

(пры еха ла з в. Ва ню жы чы Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 На пер шую куц цю гля дзе лі на не ба, і ка лі не-
ба звез нае, зна чыць, бу дзе ран ні ўра джай. На 
дру гую куц цю то жа смат рэ лі. Ка лі не бу дзе 
звезд, зна чыць, бу дзе дрэн ны ўра джай. Як звез-
нае не ба — бу дзе ба га та гры боў.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ра вуц кай Эле ано ры Ігна таў ны, 1930 г. н.,

сту дэн там Па ля ко вым Д. (2008 г.)

 Удзень на Ка ляд кі ня ро бяць тую ра бо ту, 
якую ро бяць у лю бый дру гій час.

Не ль га праць, віць вя роў кі, скру чы ваць што-
ні буць, звя зы ваць, гнуць, шыць, ка лоць. Та ды лі-
чы ла ся, што гэ тыя ра бо ты ня суць шкод ный знак 
на ху до бу. Усе бу дзе раж дац ца с кры вы мі на га мі 
ці сля пы мі. Ка лі ва раць боршч, то ад ра зу кі да-
юць кос тку, каб не ўра дзі ла ся што-ні буць бес 
кас цей.

Ка лі ў пер шы дзень Ка ляд зой дзе ў ха ту пер-
шая дзяў чы на — бу дуць ся ке ры ла мац ца.

Ка лі на Ка ля ды раз бі ва ецца што-ні буць с по-
су ду, то по суд бу дзе біц ца ўвесь год.

Мо лаць, асо бен на дзяў ча ты, га да лі. Ха дзі лі ў 
хлеў, ла ві лі у цям на це аве чак. Ка лі па йма еш ба-

ра на — вы йдзеш за муш, ка лі авеч ку — не. Яшчэ 
дзяў ча ты пек лі ма ле нь кія бу лач кі, кла лі іх у ра-
док і зва лі са бак. Чыю бу лач ку са ба ка схо піць 
пер шую, тая дзеў чы на пер шая за муш по йдзе.

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Ку ры лен ка Надзеі Арсен ць еўны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Дзяй кун Т. (2009 г.)

с15 сту дзе ня — Ва сі ль еў дзень. Ка лі зі ма снеж-
ная і ха лод ная, то ле та бу дзе цёп лае, а ка лі зі ма 
цёп лая, то ле та бу дзе ха лод нае.

Ка лі на Стрэ чан не ка пе жы ка па юць і пе тух 
нап’ецца з іх ва ды — бу дзе ран няя вяс на, а ка лі 
не так, то по зняя.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 На Рас тво за ві ру ха — бу дуць доб ра ра іцца 
пчо лы.

На Ва дох рыш ча яснае і ма роз нае над вор’е — 
да за суш лі ва га ле та. Хмар на і снеж на — на доб-
ры ўра джай. Зор ная ноч на Ва дох рыш ча — бу-
дзе шмат ягад.

На Бла га веш чан не су хое, цёп лае над вор’е — 
ле та за суш лі вае, а зі ма ма роз ная. Ка лі снег — ле-
та мок рае.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Ду бі най Ма рыі Яфі маў ны, 1926 г. н.,

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 На Бла га веш чан не дзеў ка ко су не пля це, 
птуш ка гняз до не ўе, ку ра яйца не ня се.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Пе рад тым як вуг наць ка ро ву па сля зі му на 
па шу, пад ва ро ця хле ва кла лі ся ке ру, на жа і 
яйцэ. Шчэ ста ві лі вяд ро ва ды, штоб ма ла ка ба га-
то да ва ла. Да ва лі све ча ны хлеб.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Ка лі на Іллю дождж, то яшчэ со рак дзён бу-
дзе ліць.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 На Па сху, ка лі па сля крэс на га хо да ба цюш ка 
па све ціць бул кі, яйкі, соль, са ла, хлеб, усё гэ та за-
круч ва юць у па кры ва ла і ня суць да до му. То ль кі ў 
ха ту скру так не за но сяць, па кі да юць яго на ву лі-
цы, ве ша юць пад стра ху. Так скру так ві сіць да вут-
ра. Па сля, каг да жан чы на ідзе да гля даць, упраў-
ляц ца па ха зяй ству, раз ва роч вае яго і бя рэ каж да-
га па чуць-чуць і дае ка ро ве, свін ням, ку рам — усёй 
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жыў нас ці ў два рэ. А ў ха ту не ль зя за но сіць, та му 
што ў ха це мо жа быць бо льш роз най не чыс ці, чым 
на ву лі цы. А ў скрут ку ўсё ж свя тое!

Пе рад Вя лік днём быў Чыс ты чац верг. Аб еза-
це ль на трэ ба па мыц ца да ўсхо да со нца, ачыс ціц-
ца. У ха це трэ ба ўбі раць, то жа каб чыс та бу ло.

Ка лі ба цюш ка све ціць яйкі, трэ ба каб яны 
хоць тро шач кі бы лі па луп ле ны, каб свя тая ва-
дзіч ка па па ла і на са мо яйка. Шкар лу пу не вы кі-
ды ваць, а до ма да кан ца па чыс ціць яйкі і ад даць 
шкар лу пу ці свін ням, ці ку рам.

За пі са на ў в. Яўсе ві чы

ад Стра кач Анас та сіі Сця па наў ны, 1932 г. н.

(пе ра ся лен ка з в. Лаў сты кі Акцяб рска га р-на),

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.)

 На Па кро ву да аб еду во сень, а па сля аб еду зі ма.
З яко га бо ку на Па кро ву ве цер дуе, ад туль бу-

дзе дуць усю зі му.
Ка лі ў Па кро ву вы паў снег, то і ў Дзміт ры-

еўку бу дзе аб авяз ко ва тое ж.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Жо галь Ма рыі Ры го раў ны, 1942 г. н.,

сту дэн ткай Буд нік Н. (2010 г.)

ПРЫ КМЕ ТЫ І ПА ВЕР’І 
СЯ МЕЙ НАЙ АБ РАД НАС ЦІ

 Не трэ ба спраў ляць сва дзь бу ў маі, бо век бу-
дуць ма яцца.

Не ль зя, штоб сва дзеб ны ка ра вай ме сі ла ўда-
ва, бо адзін з ма ла дых аўда вее.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ка ця ры ны Іва наў ны, 1951 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ка лі едзе сва дзь ба, а хто-не будзь жа дае ма ла-
дым зла, то ён кі дае ў бок ма ла дых ста ро га дзер-
ка ча і ка жа: «Каб вы жы лі як дзер ка чы». У гэ тай 
сям’і ўжо ні чо га доб ра га не бу дзе.

Ця жар най жан чы не не ль га пе ра сту паць це-
раз вя роў ку, бо дзі ця на ро дзіц ца аб мо та нае пу-
па ві най.

Ка лі ў сям’і на ра дзі ла ся дру гое дзі ця, то трэ-
ба, каб пер шае ўзя ло яго за ру ку, та ды дзе ці ўсё 
жыц цё бу дуць друж ныя.

Ка лі на ра джа ецца дзі ця, то яго трэ ба адзе-
ваць пер шы раз не ў но вую адзё жу, а ў адзё жу 
та го дзі ця ці, якое бы ло спа кой ным.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Не мож на бе рэ мен най гля дзець на лю дзей-
інва лі даў, бо дзі ця та кее ро дзіц ца.

Ка лі бе рэ мен ные ра бо та юць у пра знік, то 
дзе ці іхніе бу дуць хва рэць.

Ка лі бе рэ мен ная аб пя чэ аб што-не будзь га ра-
чае ру кі, не мож на ха пац ца за сваё це ла, а то ў 
дзі ця ці бу дуць крас ные пля мі ны.

Ка лі жэн шчы на ра жае, трэ ба, штоб у ее ко сы 
бы лі рас пуш ча ные — дзі ця хут ко вы йдзе.

Не трэ ба бе рэ мен ным піць кі сель — дзе ці бу-
дуць сап лі вые, а ка лі бу дзе есці сем кі, то ў дзі ця-
ці бу дзе цек ці слю на.

Ка лі на крыс ці нах раз бі ва юць гар шок ад ка-
шы, то трэ ба ўзяць ку со чак са бе і падзер жаць на 
га ла ве — бу дзе моц нае зда роў е.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Не ль га гля дзець на на ро джа нэ дзі ця, як ніш  то 
яму не да сі. Трэ ба аб яза це ль но даць што-не-
будзь.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ка ця ры ны Іва наў ны, 1951 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ка лі дзі ця ма ле нь кае ро біць пер вуй шаг, то 
трэ ба ўзяць нож і крэст-на крэст пе ра рэ заць пу-
то, та ды яно хут чэй по йдзе.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Бя рэ мен на жэн шчы на не да ўжна ста на віц ца 
на вя роў ку, та му што дзі цё мо жэ на ра дзіц ца за-
ду шо ным пу па ві най, той, што аб ві ва ець шый ку 
дзі цю.

Спу джа ная па жа рам жэн шчы на не да ўжна 
да тра гі вац ца ру ка мі да свай го це ла і асо бян на 
да лі ца і шэі, па куль не про йдзе спуг, бо ўсё, 
да ча го б яна не да тро ну ла ся ў эты час, мо жа 
па ўра дзіць дзі ця ці. На тым мес ці ў дзі ця ці бу-
дзе крас на пля ма, якая мо жа не пра йці ўсю 
жызнь.

Да го ду не трэ ба шыць дзі ця ці з но ва га ма це ры-
ялу адзе жу і не трэ ба да ваць гля дзец ца ў зер ка ло.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Не ль зя бя рэ мен ным ца ла ваць па кой ні ка, 
так са ма ні за што брац ца ру ка мі.

Не ль зя біць на гой ка ця, па ра ся, бо бу дзе пла-
каць дзі ця.

Не ль зя гля дзець у шчэ лач ку ў пло це, бо дзі цё 
ка сое бу дзе.

Не ль зя пе ра сту паць це раз па лку.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Ястрэм скай Анас та сіі Ва сі ль еўны, 1921 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д. (2007 г.)

 Бя рэ мен най жан чы не не ль зя ні чо га пра сіць — 
дзі цё злыд нем бу дзе.

Ва ду, якой мы лі па кой ні ка, вы лі ва лі ту ды, дзе 
со нца не све ціць.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Ку ліц кай Ні ны Вік та раў ны, 1938 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д.(2007 г.)
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 Каб дзі ця бу ло здо ро вым, ка лі ро дзіш дзі ця, у 
пер шы раз пры ня суць та бе яго, перш чым цыц ку 
даць, ва зь мі чуць па сле да, по ма чы ім гу бу ў дзі ця, 
по том вы тры і да вай цыц ку. У дзі ця не бу дзе ні ко-
лі эпі леп сіі, не бу дзе іспу га, згла за. Каг да пры вя зеш 
да до му дзі ця, по ло жы воз ле пе чы на мі нут ку — 
дзі ця бу дзе всег да спаць, не бу дзе кры чаць.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Се ра ды Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 Не ль га бя рэ мен най жан чы не пе ра сту піць 
це раз вя роў ку, бо бу дзе дзі цят ко пе ра ма та ны 
пу па ві най ці за шыю, ці за нож ку.

Ка лі на бя рэш у ка ло дзе зі ва ды, то не трэ ба яе 
ад лі ваць у ка ло дзезь на зад, бо ў дзі ця ці бу дуць 
слюн кі цяк ці.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Ша ра мет Во ль гі Мі ка ла еўны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Не ль зя бы ло бя рэ мен ным важ ко пад ымаць, 
нада бы ло бе раг ці ся, каб не па це раць рэ бён ка.

Як ідзеш у ха ту, нада сра зу пра хо дзіць да ста-
ла ці ска мей кі, каб дзі ця лёг ка на ра дзі ла ся.

Не нада пе ра сту паць крук, бо не па ло жа на. 
Нада пад няць і па ста віць. Вя роў ку то жэ не ль зя 
пе ра сту паць. Атад вінь і ідзі, па та му што пло ха 
бу дзе рэ бён ку. Так нада бы ло.

Каг да жэн шчы на па чы на ла ра джаць, ад кры-
ва лі вок ны і дзве ры, каб дзі цё лёг ка па яві ла ся на 
свет.

Каг да ро джа ні ца еха ла ў ба ль ні цу, то ка ля па-
ро га ла жы лі муж скія бру кі. Яна да лжна бы ла іх пе-
ра сту піць. То жэ да лжно бы ла па маг ці пры ро дах.

За мкі, ка то рыя бы лі ў до ме, ад кры ва лі, каб 
рэ бё нак то жэ хут ка ра дзіў ся.

Каг да бы ла дзе вач ка, за мот ва лі ў муж ское, 
каб бы ло ба га та жа ні хоў.

Ко лісь не да ва лі імя, а вез лі ў цэр кву. Там быў 
ба цюш ка, ён і да ваў імя.

Ро джэ ні цы не ль зя ба га та ха дзіць, цяж ка ра-
біць, бо га во раць, што ро джэ ні цы 12 дней — ма-
гі ла, ро ды яшчэ схо дзяць.

Дзі ця хрыс ці лі, ка лі тро хі па пра віц ца ро джэ-
ні ца і ма лое. Спраў ля лі хрэ сь бі ны ў аснаў ном 
ба га тыя, а бед ныя — не.

Ба бе да ва лі «ру кі вы ці раць» (да ры лі што-не-
будзь), бо яна пры ма ла ро ды, да ва лі пад аркі.

А на вот ве ды пры хо дзі лі сра зу, як жэн шчы на 
ро дзіць, чэ рэз не ска ль ка дней. Рэ бён ку да ры лі 
пя лён кі, рас па шон кі, што яму пры га дзіц ца.

На хрэ сь бі ны ба ба, аб ычна тая, што пры ма ла 
ро ды, ва ры ла ка шу. Па том ету ка шу бі лі, і хто бо-
лей гро шай па ло жыць, та го і ка ша.

За пі са на ў в. Пціч

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 На сва дзь бу ма ла дыя са дзяц ца на ка жух, каб 
за ўсё ды бы ло мяк ка, доб ра і каб гро шы вя лі ся.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Па ўта ран Іва на На ву ма ві ча, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Бя рэ мен най жан чы не не ль га стрыг ці ко сы, 
бо бу дзе хво рае дзі ця. Быц цам зда роў е зра зае.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Па ўта ран Пе ла геі Ма ла фе еўны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Ка лі ў ха ту пры но сі лі на ро джа нае дзі ця, то 
трэ бу ло яго ад ра зу па клас ці на кніж кі і га зе ты, 
раз ло жа ныя на ста ле. Счы та ла ся, што дзі ця бу-
дзе раз умным і ву чо ным.

На сва дзь бі, хто бо ль шы ку сок ад ка ра ваю ад-
хва ціць, той бу дзе і глав ою ў сям’і.

За пі са на ў в. Яўсе еві чы

ад Стра кач Анас та сіі Сця па наў ны, 1932 г. н.

(пе ра ся лен ка з в. Лаў сты кі Акцяб рска га р-на),

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.)

 Во ду, якою му лі мер цве ца, ву лі ва лі пад ву гал 
ха ты, дзе ніх то не хо дзіць.

Ве роў кі, екі мі звяз ва лі ру кі і но гі мер цве ца, 
на сі лі на шыі, штоб не ба ле ла га ла ва, за вяз ва лі 
на па есні цу, штоб не ба ле ла спі на, цер лі зуб, які 
ба леў.

Ка лі не слі на мог лі цу да ма ві ну з мер цве цом, 
то аста наў лі ва лі са на пе ра крос тку, і поп ма хаў 
ка дзі лом, ад га няў не чыс тую сі лу, і ішлі да ль шэ. У 
яму кі да юць ка пей кі: куп ля юць у не чыс той сі лы 
мес то.

Па тап лен ні ка і ві се ль ні ка ха ва юць на краю 
мог ліц, та го што ены па мер лі ад не чыс тай сі лы.

Ка лі ха ва юць, не мож на спаць, а то сам ум-
рэш, не мож на ра біць на по лі, у ха ці.

Ка лі ха ро няць, не мож на гля дзець у вак но, 
пе ра хо дзіць да ро гу пе рэд да ма ві ною, за хо дзіць 
упе рад.

Ка лі мер цве ца пе рэ нес ці це раз ка та, то ён 
(па мёр шы) бу дзе пры хо дзіць у ха ту кож ную 
ноч.

Трэ ба пад мес ці пад ло гу ў ха ці та ды, ка лі 
пан есуць да ма ві ну на мог лі цы, бо льш ніх то не 
па мрэ.

Ка лі ў ча ла ве ка е ка кая-не будзь пля мі на на 
це ле, то ка лі возь меш па лец мер цве ца і аб ве-
дзеш ім вак руг пля мі ны тры разы, то ена пра-
па дзе.

Ка лі ве ра бей ці дру гая пці ца па сту кае дзю-
бою ў шыб ку, бу дзе ў ха ці смерць.

Ка лі са ба ка вуе ўно чы, зна чыць, хто-ні будзь 
па мрэ.

Ка лі свер біць дзюб ка но са — к мер цве цу.
Ка лі ў мер цве ца не за кры ва юцца во чы, зна-

чыць, хут ко шчэ хто-ні будзь па мрэ.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Еслі ў ад ной сям’е за адзін год па мер ла два ча-
ла ве ка, то аб яза це ль на па мрэ і хто-та трэ цій з 
сям’і сле дам за імі.

Каг да ў до ме па мёр хто-та, то ў ха це за на ве-
шы ва ют все зер ка лы, а то ў ніх мож на ўві дзець 
па кой ні ка.

Каг да ў па кой ні ка гла за ад кры ты, то нада іх 
за крыць (па ла жыць ма нет кі). Мне яшчэ мая ба-
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ба рас каз ва ла, што на ка го па след ні взгляд па-
кой ні ка па паў, та во за бя рэ за са бой.

Еслі дзеў ка ста не на тое мес та, ку да вы лі лі ва-
ду, ка то рай аб мы ва лі па кой ні ка, то ана ні каг да 
не вы йдзе за муж і жызнь у неё не за ла дзіц ца.

Штоб зу бы зда ро выя бы лі, нада ўзяць па кой-
ні ка за мя зі нец і пра вес ці ім па сва ім зу бам.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 Га ла сі лі аб ычна ба бы, су сед кі. Па чы на лі га-
ла сіць, каг да за хо дзі лі ў ха ту.

Па кой на га на зы ва лі лас ка ва, штоб не на клі-
каць бя ды.

Пра па мер ла га ка за лі або доб рае, або ні чо га 
не ка за лі. Па та му што так бы ло па ло жа на.

Аб яза це ль на нада бы ла за ве сіць зер ка ла, 
штоб не ўба чыць ду шу па мер ла га там.

Ба бы мы лі і адзя ва лі. Ім да ва лі па ла цен ца ру кі 
ўці раць, як па ха ро няць.

З ха ты гроб вы но сі лі муж чы ны. Аб ычна ета 
су се дзі бы лі.

На сле ду юшчы дзень ішлі ўтрам на клад біш-
чэ па бу дзіць па кой на га, штоб па сь не даў.

Ха дзі лі ці ездзі лі ў цэр кву. У цэр кву ха дзі лі і 
на дзе вяць дней, і на со рак, а па том ужэ на год. 
По сле цэр квы ішлі на клад біш чэ.

Уда ва ці ўда вец бы лі ў тра уры цэ лы год. У ета 
ўрэ мя яны не спя ва лі, не тан ца ва лі і на сі лі чор-
нае адзен не.

За пі са на ў в. Пціч

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 Ка лі са ба ка вые, га ла ву за драў шы ўверх, то 
бу дзе па жар, а ка лі апус ціў шы ўніз, не хта ў ся ле 
па мрэ.

Ка лі ка го-не будзь ха ва юць, то трэ ба за браць 
лен тач кі, які мі звяз ва лі но гі і ру кі па кой ні ку, але 
каб ніх то не ба чыў. Ка лі ка ро ва аця лі ла ся і бры-
ка ецца, то трэ ба па вя заць гэ ту лен тач ку ёй на 
на гу, каб бы ла ці хай.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту ра ве),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

ПРЫ КМЕ ТЫ І ПА ВЕР’І 
НА ЎСЕ ВЫ ПАД КІ ЖЫЦ ЦЯ

 Ка лі ў сне жа ньс ка-сту дзе ньс кі ма роз па чы нае 
ру хац ца мян туз (ры ба) — гэ та на моц ныя ма ро зы.

Ка лі свін ні ро бяць са бе гняз до, ня суць у хлеў 
се на — бу дуць моц ныя ма ра зы. Ха ва юцца ў схо-
віш ча і моц на віш чаць — бу дзе мя це лі ца.

Ка лі зі мой друж на чы ры ка юць ве раб’і, пе ра-
бі ра юць пер’е, збі ра юцца на дрэ вах — да ад лі гі.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Каз ло віч Ра ісы Юль янаў ны, 1950 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Жа лы),

сту дэн ткай Бул жа ні най А.

 Ка лі ўво се ні гу сі ха ва юць дзю бу пад крыл ле, 
то на заў тры жджы ма ро зу.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Лас тач кі ля та юць ніз ка воз ле зем лі — зна чіт, 
дождзь бу дзет.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

 Ка лі гу сі ло па юць крыл лем, пе ра хо дзя чы чэ-
раз мост і про бу юць ля цець, ка лі ва ро ча юць да-
моў, на дру гі дзень трэ ба ждаць доб рай па го ды.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ка за лі, ка лі ўб’еш жа бу, то по йдзе дождж. 
Штоб не бы ло гро му, да жджу, трэ ба на хма ру 
мах нуць тры разы ла па таю, якою ад сек лі ву жу 
га ла ву, у якой ён дзяр жаў жа бу.

Штоб вя лі са свін ні, за ты ка лі пад стра ху 
трэс кі, екія ад ля та лі ад дрэ ва, у якое па па ла ма-
лан ка.

Каб не бы ло за су хі, не трэ ба ў пра зні кі ні чо го 
ра біць: шыць, ка сіць, араць. Ка лі лю дзі бу дуць 
так ра біць, то да жджу не бу дзе. Та му што Бог 
сер дзіц ца.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Ка лі та бе пры сніў ся ня доб ры сон, то трэ ба 
ўстаць і, ні з кім не га ва рыў шы, ска заць у акно: 
«Ку ды ноч — ту ды і сон». Тры разы трэ ба ска-
заць так, і сон не споў ніц ца.

На ма ла дзі ку трэ ба пе ра бі рац ца ў но вую ха-
ту, та ды бу дзе по ўна ў ха ці, а ка лі на схо дзі, то 
пус то.

Трэ ба пад рэз ваць ко сы на по ўном — бу дуць 
хут ко рас ці.

Ве ль мі важ ко па ту шыць агонь па сля гро му. 
Ка лі ў нас та кее бу ло, так зва лі зна ха ра, ён ха-
дзіў вак руг з іко наю тры разы.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Бус ла не ль га крыў дзіць, бо к та бе ўсё дрэн-
нае вер нец ца.

Ка лі ў ле се сус трэў ву жа ці га дзю ку — к дрэн-
на му.

Не ль га кі даць адзін нож на ста ле — гро шаў 
не бу дзе.

Не ль га ноч чу ад гук вац ца, ка лі не хта клі кае —  
гэ та ня чыс тая сі ла за ве.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Ястрэм скай Анас та сіі Ва сі ль еўны, 1921 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д. (2007 г.)
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 Еслі ў тры ка ло дзе жы на сы паць свян цо на га 
ма ку, каг да за су ха, то по йдзе дождж.

За пі са на ў в. Кап цэ ві чы

ад Лаў ро вай Па лі ны Іва наў ны, 1921 г. н.,

сту дэн ткай Ясь ко вай Р. (2008 г.)

Не ль зя са дзіць бя ро зу ка ля ха ты — не хта з 
ро дзі чаў ско ра па мрэ.

Ва ро на кар кае на дождж.
Не ль зя пля ваць у агонь, бо на тым све це бу-

дуць па гу бам бі ці.
Пад арож нік трэ ба рваць да аб еда ад каш ля, а 

каш тан — па сля аб еда.
Ліс ты лі пы па сля Тро іцы доб ра бы ло пры-

клад ваць на ра ны, на на рыў.
Нада до ма хра ніць па свя цо ную ва ду, каб пры 

за хвор ван нях яе піць.

За пі са на ў в. Вы шы лаў

ад Ку ліц кай Ні ны Вік та раў ны, 1938 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д. (2007 г.)

 Не ль га дзеў кі ша рыць ў не жа на та га хлоп ца 
па кі шэ нях, бо жон ка гу ляш чая бу дзе.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Кур чы ча Аляк сан дра Аляк сан дра ві ча, 1925 г. н.,

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., Свяр дло вай 

І. (2007 г.)

 Ка лi дро вы га раць ве се ла i кi да юць iскры — 
бу дзе пад ару нак.

Ка лi ўсё ва лiц ца з рук, то ка жуць, што не хта 
спя шыць.

Ка лi прад аеш па ра ся, трэ ба са джаць яго ў 
мех га ла вою, тры ма ючы за но гi, каб не пе ра вя лi-
ся. Ка лi за днi мi на га мi, то прад аўцу бу дзе дрэн-
на, а ў па куп нi ка бу дзе доб ры пры плод.

Ка лi мош кi сля пi цаю ле зуць у во чы, то бу дзе 
дождж.

Ка ма ры ля та юць над да ро гай на за ха дзе со-
нца — к па го дзе.

Ка лi вяс ною бя ро за рас пус цiц ца ра ней за во-
ль ху, трэ ба ча каць су хо га ле та.

Шмат жа лу доў на ду бах — бу дзе цёп лая зi ма.
Ка лi пер шы снег за ста не лiс ты на дрэ вах, то 

вяс на бу дзе ха лод ная.
Ка лi пра гры мiць пер шы гром уна чы, то цяж-

ка бу дзе лю дзям у гэ тым го дзе.
Ка лi зя зю ля за ку куе, як дрэ вы яшчэ не рас-

пус цi лi ся, то ча кай не ўра джай i цяж кi год, ба га-
та га на хва ро бу i па мо рак ска цi ны.

Чым бо льш вяс ною i ўлет ку ка ма роў, тым 
леп ша га ўра джаю пша нi цы трэ ба ча каць.

Ка лi вiш нi гус та цвi туць — бу дзе ўра джай 
гры боў.

Раз бi ра ючы свiн ню, трэ ба на пя род ад ра заць 
цi ць кi i за нес цi ў хлеў, кi нуць, каб вя лi ся свiн нi.

Свiн ню не ль га рэ заць у тыя днi тыд ня, у на-
зве якiх сус тра ка ецца лi та ра «р»: у мя се i ў са ле 
раз вя дзец ца «ры бак».

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Ган цэ віч Ве ры Пят роў ны, 1935 г. н. (пры еха ла з в. 

Мі хе да ві чы),

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)

 Як вые са ба ка, то бу дзет: уго ру — по жар, а 
ўніз — мя рэц.

Як ко ло ха ты кры чыць со ро ка, то ў ха це бу-
дзе ня шчас це.

Як, іду чы по ле су, по еш і па чу еш, як крум кае 
во ро на, то мо жэш встрэ ціць воў ка.

Кот скруч ва ецца ў клу бок, то бу дзет хо лод.
Як гу сі дзю бы ха ва юць пад кры ло, то мо роз.
Як пташ ка гля дзіць у вок но на про ціў пе чы, то 

ў ха це бу дзе мя рэц.
Як гром гры міць на го лы лес, то бу дзет га лод-

ны час.
Як гры міць пер вы гром, то трэ ба ка чац ца па 

зям лі — не бу дзет ба лець спі на.
Як уба чыш бус ла ля ту ча га, то не бу дуць но гі 

ба лець, а як ся дзя ча га ці ста яча га, то бу дуць ба-
лець но гі.

Як дождж ідзе і ў ка лю гах бу ль кі схоп ва юцца, 
то бу дзет не по го да.

Як го рыць хлеў і ка ро ва не вы хо дзіць, то трэ ба 
ўзяць з хля ва па мё ту і ўкі нуць у хлеў. Она вы йдзет.

Як лас таў кі ніз ко ле та юць, то бу дзет дождж.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ка ця ры ны Іва наў ны, 1951 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Свет лы круг ко ло со нца — до пе ра ме ны по-
го ды.

Са дзіц ца за хма ру — до не по го ды.
Крас ны за ход со нца аб ешчае ве цер.
Як зі мой со нцэ ўран ку крас нэе, то бу дзет мя-

це лі ца.
Як ро гі ў ме ся ца гос трые і яркіе — до вят ра.
Час тыя звёз ды на не бе — до цяп ла, рэ дкія — 

к дож джу.
Як дым под ні ма ецца стол бом — до ясное по-

го ды, сце лец ца до зем лі — к дож джу.
Як вя лі кая роса, то бу дзе со неч ны ясны дзень.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ма рыі Фё да раў ны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Нож не дол жэн пад аць са ста ла. Еслі ўпаў, то 
нада вы ра ніць яго ешчэ два раза, штоб не бы ло 
бя ды.

На па ро зе не стой, а пра ходзь да лей, штоб усё 
пла хое не пры ста ла да ця бе.

Тыя га ды, як гра за, вы кі да лі хлеб ную ла па ту, 
каб тро хі сціх ла.

Ве нік вы мя тае злых ду хаў і за шчыш чае ха ту 
ад ня чыс то ты. Яго дзер жаць ка ля па ро га. Ка лі 
мя туць ха ту, то мя туць да па ро га, а не ад яго, 
штоб не за мес ці бя ды ў ха ту.

На зер ка ло ва ро жаць. У зер ка ле мож на ўба-
чыць род ствен ні ка, ка то ры па мёр.

Вы хо дзі лі пан адво рак (на ву лі цу) і кі да лі ла-
паць чэ раз ха ту. Ку да нос лап ця па каз вае, ту да і 
за муж по йдзеш, у той бок.

Вя роў ку не ль зя пе ра сту паць. Атад вінь і ідзі, 
па та му што пло ха бу дзе рэ бён ку.

Аб рэ за ныя ног ці не ль зя вы кід ваць на ву лі цу, 
а нада спа ліць у пе чы, штоб го ра не пры й шло.

Рас сы паць соль — к свар цы, па сва рыш ся з 
кім-не будзь. Еслі рас сы па лі соль, нада чэ раз ся-
бе кі нуць тры разы са лян ку.
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Ва да жы вая, яна ле чыць усе ба лез ні. За га вор-
ва юць во ду і п’юць, та ды хва ро ба ад сту пае.

Зям ля — жызнь ча ла ве ка, поль за. Ко лісь пі-
та лі ся яе да ра мі. Не ль зя пля ваць на зям лю, бо 
па кры ешся ба ра даў ка мі.

Каг да пад рэз ва лі ва ла сы, іх ілі спа ль ва лі, ілі 
не слі ў за гра ду. Там іх ха ва лі. На ву лі цу не вы-
кід ва лі, бо еслі лас тач ка ўпля це ў сваё гняз до, то 
бу дзе цэ лы год ба лець га ла ва.

Не са дзі ся на ву гал, бо не вы йдзеш за муж.

За пі са на ў в. Пціч

ад Ве ра ме евай Надзеі Сак ра таў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Ге ра сі мен ка Н. (2009 г.)

 Каб ад агнаць ад са бе ня ўда чу і ня шчас це, 
трэ ба ўзяць ве нік но вы, аку рат ны, аб мес ці ім 
дом, га во ра чы: «Уйдёт всё моё не шчас це і ня ўда-
ча». Па ўта рыць 3 разы. А по тым еты ве нік бро-
сіць на пе ра крос ткі да ро гі і ўйці, не агля даў шы.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Се ра ды Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 Бус ла ўві дзіш ля ту ча га — бу дзеш год ха дзіць 
ду жая.

Не ль га ва ла соў дзе по па дзя кі даць, трэ ба іх 
спа ль ваць, каб га ла ва не ба ле ла.

З на жа не ль га есці, бо злы бу дзеш.
Не ль га каб нож ля жаў на ста ле ў час сне дан-

ня, бо на яго вас трыі скап лі ва ецца ўся не га тыў-
ная энер гія, і яна пе рад аец ца та му, на ка го на кі-
ра ва ны нож.

Ка лі ясі, не ль га гля дзец ца ў люс тэр ка, бо пра-
еш сваё шчас це.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Бя ля евай Пра скоў і Мі кі таў ны, 1923 г. н.,

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 Ка лі ся да юць за стол, то трэ ба за крыць за-
слан ку ў пе чы, каб ніх то не аб га вор ваў.

Ва ла сы трэ ба пад ра заць, ка лі ма ла дзік, каб 
яны спраў на рас лі.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Ка лі кот ле зе грэц ца да пе чы, бу дзе ма роз, а 
ка лі не, то бу дзе цёп ла.

Ка лі дым з ха ты пад ыма ецца ўверх, бу дзе ма-
роз, а ка лі сце лец ца на зям лю, бу дзе ад лі га.

За пі са на ў г. Го мель

ад Дзег ця рэн ка Ні ны Ле ані даў ны, 1960 г. н.

(пры еха ла з в. Ва ню жы чы Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 Трэ ба нож са ста ла пры маць на век, бо не бу-
дуць у ха це гро шы вяс ці ся.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Ша ра мет Во ль гі Мі ка ла еўны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Ног ці трэ ба аб ра заць то ль кі ў втор нік і 
пят ні цу. Ка лі так ра біць, то бу дуць гро шы ва-
дзіц ца.

Не ль зя са бе са мо му аб ра заць ва ла сы, а чол ку 
зу сім не ль зя, бо аб рэ жаш сваё шчас цье.

Для та го, каб не ба ле ла га ла ва, трэ ба по сле та-
го, як па свя ціў ба цюш ка па сху, саб раць усё, і на 
тым мес це, дзе бу ло раз ло жа на па кры ва ла з яйка-
мі, бул ка мі, на браць зям лі і па клас ці ў ле вы кар-
ман чык. Пры нес ці да до му, вы ла жыць зям лю ў 
чыс тую ануч ку і па клас ці пад пад ушку, дзе спіць 
ча ла век.

Не ль зя, штоб ха дзя ін са дзіў та кое дзе ра ва, як 
клён, бо мне яшчэ мая ма ці ка за ла, штоб мой ха-
дзя ін не са дзіў клён. Як то ль кі клён бу дзе рас ці і 
таў сцець у шыр, так муж чы на бу дзе це ра ці сі лы 
і хут ка па мрэ.

Каб па мяць бы ла доб ра, трэ ба пра ву но гу аб-
уваць пер шую, а ле вую раз уваць то жа пер шую.

За пі са на ў в. Яўсе еві чы

ад Стра кач Анас та сіі Сця па наў ны, 1932 г. н.

(пе ра ся лен ка з в. Лаў сты кі Акцяб рска га р-на),

сту дэн ткай Пра ка пен ка М. (2008 г.).

ГАС ПА ДАР ЧЫЯ ПА РА ДЫ

Ці це ль ная ка ро ва?

 На бі ра еш ста кан ва ды і ту ды лож ку ма ла ка. 
Ка лі тое мо ло ко асе ло, то ко ро ва це ль ная.

Як вы браць ка ня?

 Мой дзед мя не ву чыў: «Каб вы браць ка ня, 
ты яго ні ко лі не бой ся. Ка лі ты хоць раз яго па-
ба ішся, то ён ця бе ўда рыць, то не твой конь. 
Пад ыдзі да яго і па хло пай па шыі. Трэ ба па на зе 
ўда рыць, ка лі ўпа дзе — пла хі-пла хі конь, ка лі 
ста іць, то доб ры. Каб па ба чыць, ці конь не аб-
вет ра ны, бя рэш са ло мін ку і па спі не пра вя-
дзеш: ка лі дрыг нец ца, то доб ры конь. А ка лі ён 
ста не мок ры, ды на ве цер яго па ста вяць, ну, аб-
вет рыц ца конь, у яго ўсё за ду бее, і ён па ра лі за-
ва ны, то ўжо не конь. Ён бу дзе ста яць і не дзер-
нец ца. Каб апрэ дзе ліць, ско ль кі ка ню га доў, 
нада зу бы гля дзець. У ста ро га ка ня зу бы сцёр-
тыя. Ма ла до му доб ра му ка ню мож на ў зу бы па-
ла жыць авёс. Ста рэй ша му — грэч ку, яшчэ ста-
рэй ша му то ль кі пша но ў зуб ля жа».

Як вы браць ка ро ву?

 Ка лі вы бі ра еш ка ро ву, та ды смот рыш: хвост 
ні жэй ка лен — дае мно га ма ла ка.

 Быў каг да-то дзед. Зям лі ў яго бу ло мно га, но 
ён ха цеў яшчэ для сва іх дзе цей, уну каў і г. д. 
Вось пры шоў ён да пана і ка жа, што яму нада 
яшчэ зям ля. «У це бя і так яе мно га, но ка лі хо-
чэш, ста на вісь з краю поля і ідзі. Ско ль ка пра-
йдзеш — сто ль ка і зям лі тва ёй бу дзе.» Дзед стаў 
і па шоў. Шоў дол га. І ка лі ўжо па мі раў, упаў на 
зем лю і вы ця нуў ру ку, штоб бу ло зям лі бо ль шэ. 
І па мёр.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн тка мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)
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 Каб да ве дац ца без ура ча, ці це ль ная ка ро ва, 
ці не, на бі ра еш у ста кан ха лод най ва ды, пры но-
сіш цёп лае ма ла ко по сле до енія, бя рэш лож ку 
чай ную, у хо лод ную во ду лі нуў. Еслі ко ро ва це-
ль ная — мо ло ко сра зу пад ае на дно. А еслі не це-
ль ная — мо ло ко звер ху пла вае на во дзе.

Каб вы браць доб рую ка ро ву, у пер ву очэ рэдзь 
ко ро ву гля дзіш з хвас та, штоб буў ні жэ ко лен. 
Еслі хвост ву шэ ко лен, то яна не мо лоч ная. Еслі 
цыц кі «ві лоч кой» — это не ко ро ва. Гля дзець у зу-
бу то жэ. У срэд нем у ко ро вы 8 зу боў, ко лі 9 — ве-
ль мі доб рая, оле ж гэ то рэ дко.

Каб рос паз наць доб ра га ко ня, бя рэш со ло-
мін ку і по пя рэд ніх ло пат ках про во дзіш. Еслі це-
ло за дры жа ла, то гэ та хо ро шы конь.

Каб у ко ня бу лі доб рыя і роў ныя зу бы, до 9 
га доў ло жыц ца ў зу бу овёс, по сле 9 до 13 — грэч-
ка, з 14 до 18 — пша но.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Се ра ды Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

МЕД ЫЦЫН СКІЯ ПА РА ДЫ

Ад уку су ка ма роў

 Лiс ты пят руш кi, све жае лiс це бэ зу, здроб ле-
ныя ў ка шы цу, пры кла даць да мес ца ўку са.

Ад гер пе су

Све жыя лiс ты кра пi вы ў вы гля дзе кам прэ су.
Зма заць вы сы пан нi со кам асi ны.

За па лен не ва чэй

На сто ем квет кi ча ром хi, со кам све жай рас лi-
ны кле ве ру пра мыць во чы.

За па лен не сус та ву

Ржа ныя ля пеш кi, зме ша ныя з скi пi да рам, 
пры клад ва юць да хво ра га мес ца. Кам прэ сы з за-
па ра най са ло мы.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Пан цюк Па ла геі Пят роў ны, 1914 г. н.,

сту дэн ткай Глуш ко М. (2006 г.)
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Н
 а зям лі ня ма і двух ча ла век, чые ад пя чат кі  
 па ль цаў су па да лі б по ўнас цю. З той жа ўпэў-  
 не нас цю мож на сцвяр джаць, што ня ма і 

двух лю дзей, жыц цё вы во пыт якіх су паў бы по-
ўнас цю. На ват жыц цё ад на яйка вых бліз нят у не-
чым аб авяз ко ва ад роз ні ва ецца. Іншы мі сло ва мі, 
кож ны ча ла век жы ве ў сва ім уні ка ль ным сус ве-
це, які ства рае з са ма га на ра джэн ня пад уз дзе-
яннем да рос лых, на ва ко ль на га ася род дзя і іншых 
ака ліч нас цей. І ўсё ж ёсць тое агу ль нае, што 
аб’ядноў вае ўсіх лю дзей, не за леж на ад іх са цы-
яль на га ста но віш ча, уз рос ту, раз умо вых здо ль-
нас цей. Гэ та пан яцце нор мы. Гра ніч нае ўяў лен не 
аб нор ме да юць ма ра ль ныя каш тоў нас ці, якія вы-
сту па юць гэт кім эта ло нам на леж на га і па він на га. 
Каб ча ла век не раз гу біў ся ў ня прос тых аб ста ві-
нах жыц ця, яму з дзя цін ства тлу ма чаць, што доб-
ра, а што — не, што мож на ра біць, а ча го не ль га ні 
ў якім разе. І так за ўсё ды бы ло і, хо чац ца спа дзя-
вац ца, за ўсё ды бу дзе. А па ко ль кі каш тоў нас ці аб-
авяз ко ва па він ны быць пры зна ны ча ла ве кам у 
якас ці гэ та кіх, яны з’яўля юцца прад уктам ку ль-
тур ных, а не сты хій ных пры род ных пра цэ саў.

Ся род та кіх тэк стаў, што ня суць у са бе пан-
яцце ма ра ль нас ці і каш тоў нас ці, асаб лі вае мес-
ца за йма юць пры каз кі і пры маў кі, бо, па-пер-
шае, яны ў най бо льш чыс тым вы гля дзе да юць 
уяў лен не пра на род нае ба чан не све ту, ча ла ве ча-
га быц ця ў ім, пра арга ні за цыю ад но сін па між 
лю дзь мі, а па-дру гое, яны грун ту юцца на на цы-
яна ль най са ма свя до мас ці.

Пры каз ка выя вы ра зы ці ка вяц ца ўсім, што 
зні та ва на з ча ла ве кам, яго дзей нас цю, на ва ко ль-
ным ася род дзем. Яны ўсе абдым ныя, ве да юць 
усё і аб усім ма юць сваё ўлас нае мер ка ван не. 
На род ная па зі цыя ў пры каз ках і пры маў ках за-
ўсё ды вы раз ная, ча сам на ват ка тэ га рыч ная, час-
та з іро ні яй: «Доб рае па ба іцца кі ва, а дрэн нае не 
па ба іцца кія», «Па за ві да ваў пля шы вы ша лу дзі-
ва му», «Умей тан чыць, а ра бо ту ра біць го ра на-
ву чыць».

Не ста лі вы клю чэн нем і пры каз ка выя вы ра-
зы, за пі са ныя на Пет ры каў шчы не, па цвер дзіў-
шы, што пры ду ма ны яны бы лі на ўсе вы пад кі 
жыц ця, і ў пер шую чар гу ў іх ад люс тра ва ны по-
гля ды на сус вет і рэ ча існасць.

Ка лі ўя віць сіс тэ му каш тоў нас цей ча ла ве ка як 
вер ты ка ль ную шка лу і раз біць яе на асоб ныя 
склад ні кі, то на са мым вер се ака жац ца жыц цё. 
Жы ве ча ла век — і ўсё астат няе мае сэнс. Не здар-
ма ж ся род за пі са ных вы ра заў ёсць і та кі: «Па сля 
ма ёй смер ці хай гу ля юць чэр ці» (в. Кол кі).

Не ка то рыя пры каз кі, за пі са ныя ў Пет ры каў-
скім ра ёне, свед чаць аб пэў ным фа та ліз ме на-
шых про дкаў, бо як інакш рас тлу ма чыць сэнс 
вы ра заў: «Што су джа на, тое не ад гу джа на», «Ад 
го ра не ўця чэш», ці, на прык лад, «Трэ ба жыць як 
на бя жыць» (в. Кол кі). За над та ж пе ра клі ка ецца 
гэ тае вы слоў е з су час ным вы ра зам «Трэ ба вы ра-
шаць пра бле мы па ме ры іх па ступ лен ня». З ад-
на го бо ку, не трэ ба рвац ца з усяе мо цы, бо над-
оўга мо жа не ха піць сіл, у той жа час на род 
адзна чае, што «Пад ля жа чы ка мень ва да не ця-
чэ»(в. Бры нёў). Зна чыць, трэ ба раз дум лі ва ста-
віц ца да жыц цё вых аб ста він, не гнац ца за бяз-
дзей сным, але і ва ру шыц ца, бо без гэ та га зу сім 
ні чо га ў жыц ці не даб’ешся.

Якім жа чы нам, на по гляд жы ха роў Пет ры-
каў ска га ра ёна, трэ ба ста віц ца да сус ве ту і лю-
дзей? Ад каз да юць мно гія пры каз ка выя вы ра зы. 
Бе ла рус пры знае бяс кон цасць сус ве ту: «Свет 
вя лі кі: у ад ным кан цы — пла чуць, а ў дру гім — 
ска чуць» (в. Кол кі), але блі жэй для яго, без умоў-
на, сваё ўлас нае жыц цё і існа ван не:»Та ды ча ла-
век па мыс ліць му сіць, як свая вош уку сіць» (в. 
Кол кі). Адзін з вы ра заў сцвяр джае: «Пча ла на 
лю бую квет ку ля ціць, але не на кож ную ся дзе» 
(в. Бры нёў). Ці не пра ўда, шмат муд рас ці ў гэ тых 
сло вах! Што дзён на мы сус тра ка емся са шмат лі-
кі мі лю дзь мі, раз маў ля ем, зно сім ся з імі, але да-
лё ка не кож на му ча ла ве ку да зва ля ем ўвай сці ў 
на ша жыц цё, стаць свед кам на шых пе ра жы ван-
няў і ня ўдач, як і шчас лі вых хві лін. Жыць не-
абход на так, каб пра ця бе ўспа мі на лі доб рым 
сло вам, бо «Доб ры ўспа мін — леп шая спад чы-
на» (в. Пер шая Сла бод ка), да та го ж «Пры го жае 
да лё ка від но, а доб рае да лё ка чут но» (в. Кол кі). А 
са мая га лоў ная па ра да — «Ша нуй лю дзей, то і 
ця бе па ша ну юць» (в. Кол кі).

Не ма ла важ ным у сіс тэ ме агу ль на ча ла ве чых 
каш тоў нас цей лі чыц ца і зда роў е, бо, як сцвяр джа-
юць лю дзі, «Абы зда роў е, а ра бо та бу дзе» (в. Ва-

На тал ля ПАН КО ВА

АГУ ЛЬ НА ЧА ЛА ВЕ ЧЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ 
Ў ПРЫ КАЗ КАХ І ПРЫ МАЎ КАХ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ
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ню жы чы). Ну, а без пра цы ча ла век не ўяў ляе свай-
го існа ван ня. Ме на ві та та му так шмат пры ка зак і 
пры ма вак пры све ча ны ме на ві та ёй: «Па кла ні ся 
кус ту — дасць хле ба лус ту» (в. Ва ню жы чы), «Каб 
не бы ло пус та, трэ ба се яць гус та» (в. Мы шан ка), 
«Уме ла му ру кі не ба ляць» (в. Кол кі) і інш. . Ад нак 
не ліш нім бу дзе кан ста та ваць, што для на шых про-
дкаў не ўлас ці вы фа на тызм, а на адва рот, раз умнае 
стаў лен не да ўся го, у тым лі ку і да пра цы: «Доб ра 
ўсё ўмець, ды то ль кі не ра біць» (в. Кол кі).

Пра цуе ча ла век з ад ной мэ тай — за да во ліць 
па трэ бы сва ёй сям’і, бо, як ча ла век ад каз ны, бе-
ла рус раз умее, што сям’я — ад на з са мых важ-
ных склад ні каў у сіс тэ ме каш тоў нас цей:» Сям’е 
не нада клад, ліш бы быў лад» (в. Бел ка).

Та му і да вы ба ру му жа (жон кі) так сур’ёзна 
ста ві лі ся ў на ро дзе: «Вы йсці за муж не на пасць, 
абы за му жам не пра пасць» (в. Пер шая Сла бод-
ка), «Ох, не лю бі кра сі вую, а лю бі па ра даш ную, 
каб доб ра бы ло жыць», «Лю бі не за во чы чор-
ныя, а за ду шу кра сі вую», «Кра са та да вян ца, а 
жыць да кан ца» (в. Бел ка). Ха ця, шчы ра ка жу чы, 
у на ро дзе пры зна ва лі, што шмат ча го за ле жыць і 
ад лё су: «Каг да дзя лі лі кра са ту — я спа ла, а ка лі 
шчас це — уста ла» (в. Кол кі).

Жа ніц ца ста ра лі ся раз і на заў сё ды. Ка лі вы-
бар аказ ваў ся ня ўда лым, у на ро дзе ка за лі: «Ві-
дзе лі во чы, што куп ля лі» (в. Да ра шэ ві чы). Раз во-
ды бы лі рэ дкі мі, і лю дзі са спа чу ван нем ад но сі лі-
ся да тых, хто вы му ша ны быў жыць адзін ці ісці 
ў пры мы: «Пры мак пят нац цаць га доў цёш чы на-
га ка та на «вы» за ве», «Хто ў пры мах не бы вае, 
той го ра не знае» (в. Бры нёў). Ну, а ка лі па шчас-
ці ла («Ка лі мі лы па ду шы, рай і ў ша ла шы» (в. 
Кол кі)) і муж ака заў ся доб ры, то з пэў най до ляй 
іро ніі ка за лі: «У доб ра га му жа жон ка ня ду жа» (в. 
Кол кі). Муж пры зна ваў ся га ла вой сям’і, але не-
ль га сцвяр джаць, што мер ка ван не жан чы ны не 
ўліч ва ла ся, інакш ад куль з’явіў ся вы раз «Ба ба і 
чор та пе ра мо жа» (в. Кол кі).

У пры каз ках і пры маў ках, за пі са ных на Пет ры-
каў шчы не, не ідэ алі зу юцца ся мей ныя ад но сі ны 
(«Га рэл ка гор ка, ды й п’юць, за му жам дрэн на, але 
ідуць» (в. Кол кі), «Гор ка рэ дзь ка, ды ядзяць, дрэн-
на за му жам ды ідуць» (в. Мы шан ка), «Вы йсці за-
муж трэ ба знаць: по зна лег чы, ра на ўстаць» (в. 
Пер шая Сла бод ка)). Лю дзі раз уме лі, што ў жыц ці 
бы вае па-роз на му: ува хо дзя чы ў сям’ю му жа ці 
жон кі, аб авяз ко ва су тык неш ся з ба ць ка мі свай го 
аб ран ні ка (аб ран ні цы), і не за ўсё ды гэ тыя ста сун-
кі бу дуць цёп лы мі, та му пры каз ка выя вы ра зы і 
кан ста ту юць: «Ня вес тка не да чка, свяк ру ха не ма-
ці», «У зя ця кроў ву жа ча» (в. Кол кі), «Зяць лю біць 
уз яць, а цесць лю біць чэсць» (в. Мы шан ка).

Сур’ёзна ста ві лі ся ў на ро дзе і да вы ха ван ня 
дзя цей. Раз уме ючы, што мно гае дзе цям пе рад-
аец ца на ге не тыч ным уз роў ні: «Які куст, та кі і 
па ра стак», «Са ве не ра дзіць со ка ла, а та ко га чор-
та, як са ма», «Які ба ць ка, та кі й сын, якое дрэ ва, 
та кі й клін» (в. Кол кі). На род вы пра ца ваў пэў ную 
сіс тэ му вы ха ван ня — «Да пя ці год пяс туй дзі ця, 
як яеч ка, з ся мі — па сі, як авеч ку, та ды вы й дзе 
ча ла веч ка» (в. Кол кі).

Як ба чым, у асно ве цэ лас на га сэн са ва га змес-
ту пры ка зак і пры ма вак ля жыць не пан яцце, а 

мер ка ван не. Гэ тыя вы ра зы ў аб агу ле ным вы гля-
дзе кан ста ту юць улас ці вас ці лю дзей ці з’яў («вось 
та кім чы нам бы вае»), да юць ім ацэн ку(«гэ та доб-
ра, а гэ та дрэн на») ці вы зна ча юць спо саб дзея ння 
(‘вар та ці не па сту паць та кім чы нам’). На прык-
лад, пры каз кі кан ста ту юць: «Якія са ні — та кія са-
мі» (в. Бры нёў), «Са сва ім доб ра піць і гу ляць, але 
не жыць», «Лі хое ні ко лі не ўто іцца» (в. Ва ню жы-
чы), «З раз умным лепш за гу біць, чым з дур нем 
знай сці» (в. Кол кі). Вы яўля ецца та кая кан ста та-
цыя звы чай на ў апа вя да ль ным ска зе. Іншыя пры-
каз кі ма юць ха рак тар па ра ды, та му ма юць фор му 
па бу джа ль на га ска за: «Маж чор та рэ дкім, каб не 
быў едкім» (в. Кол кі), «Што не ясі, тое ў рот не ня-
сі», «Ска жы ка зе пра смерць, дык яна та бе — 
хвас том верць» (в. Кан ко ві чы),» «Еш, па куль рот 
свеж, бо па мрэш, дык ко лам не ваб’еш» (в. Кол кі).

Зра зу ме ла, што на зва ны да лё ка не ўсе ма ра-
ль ныя каш тоў нас ці на се ль ні каў азна ча на га рэ гі-
ёна, але на ват яны да юць пад ста ву сцвяр джаць, 
што жыц цё, зда роў е, сям’я і пра ца — ад ны з 
важ ней шых склад ні каў гэ тай сіс тэ мы. Гэ тыя 
каш тоў нас ці на ра дзі лі ся ў гіс то рыі ча ла ве ча га 
ро да як пэў ныя ду хоў ныя апі рыш чы, што да па-
ма га юць ча ла ве ку вы ста яць пе рад ро кам, жыц-
цё вы мі вы пра ба ван ня мі. Яны ўпа рад коў ва юць 
рэ ча існасць, уно сяць у яе асэн са ван не ацэ нач-
ныя мо ман ты, су адно сяц ца з уяў лен нем пра ідэ-
ал, нор му, над аюць сэнс ча ла ве ча му жыц цю.

ПРЫ КАЗ КІ І ПРЫ МАЎ КІ
 Роз ум не ку леш, у го ло ву не на ль еш.
Шо ў п’яно го на язы цэ, тэ ў цвя ро зо го ў го ло ве.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ма рыі Фё да раў ны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ко лас доб ра не спее, ка лі со нца не грэе.
Ваў ка но гі кор мяць.
Воўк не па стух, а ка зёл не ага род нік: воўк — 

зло дзей, а ка зёл — шкод нік.
Май ха лод ны — не бу дзеш га лод ны.
Не бя да, каг да есць ле бя да.
І мыш у на ру цяг не сваю ка ру.
Не стры жа на — го ле на.
Ві дзе лі во чы, што куп ля лі.
Дур но га ву чыць, што мёр тва га ля чыць.
П’яны што й дур ны.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ган чар Евы Ад амаў ны, 1937 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ско ль кі воў ка ні кар мі, ён усё роў на на лес 
па гляд вае.

Знаў бы, дзе ўпа ду, дык са ло му па сця ліў бы.
Не ма леп шай хат кі, як у род нае мат кі.
Слоў ка не ве ра бей ко, вы ля ця — не спай ма еш.
Пры яце ля ні за якія гро шы не ку піш.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад На за ран ка Во ль гі Пі лі паў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)
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 Гор ка рэ дзь ка, ды ядзяць,
Дрэн на за му жам, ды ідуць.
Зяць лю біць уз яць, а цесць лю біць чэсць.
Каб не бы ло пус та, трэ ба се яць гус та.
Пер шы блін ко мам.

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Мі ха ле віч Ган ны Іга раў ны, 1957 г. н.,

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

 До Бла га веш чан ня зі му не лай і са ней не ха-
вай.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Па лі цвет на ўвесь свет.
Вы ска чыў як Пі ліп з ка на пель.
Про клач ка блін цы пяк ла, так і ва ро ты ў цес це.
Дай, Бо жа, чу жое спа жыць, а сваё ня хай на 

да лей ля жыць.
Што не ясі, тое ў рот не ня сі.
Ска жы ка зе пра смерць, дык яна та бе — хвас-

том верць.

За пі са на ў в. Кан ко ві чы

ад Мі цу ры Ва лян ці ны Аляк се еўны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Па цяп нёй В.

 Да ра гая тая хат ка, дзе ра дзі ла мя не мат ка.
У сва ім краі, як у раі.
Кож ная птуш ка гняз до сваё ве дае.
Лі хая кам па нія на лі ха вы ве дзе.
Па кла ні ся кус ту — дасць хле ба лус ту.
Уме ла му ру кі не ба ляць.
Абы зда роў е, а ра бо та бу дзе.
Лі хое ні ко лі не ўто іцца.
Хлеб-соль еш, а пра ўду — рэж!
Абы бы лі свін ні, то ка ры та бу дзе.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 Не плюй у ка ло дзеж — са мо му трэ ба бу дзе 
на піц ца.

Пад ля жа чы ка мень ва да не ця чэ.
Воў ка но гі кор мяць.
За сло вам у кар ман не па ле зе.
На Юр’я па він на быць се на і ў дур ня.
Хто ў пры мах не бы вае, той го ра не знае.
Лас ка вае ця лят ка дзве мат кі са се, 
 а гор дае — ні ад ной.
З-за дур ной га ла вы но гі ба ляць.
Якія са ні — та кія са мі.
Ло дыр за дзе ла — ма золь за це ла.
Ніх то не ве дае, як сі ра та аб едае.
Ко ль кі воў ка ні кар мі, а ён у лес гля дзіць.
Пча ла на лю бую квет ку ля ціць, 
 але не на кож ную ся дзе.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту раў),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 За пас бя ды не чы ніць.
У ці хім ба ло це чэр ці во дзяц ца.
Вы йсці за муж не на пасць, абы за му жам не 

пра пасць.
Вы йсці за муж — трэ ба знаць: по зна лег чы, 

ра на ўстаць.
Баб’я да ро га ад пе чы да па ро га.
Ці хая ва да бе ра гі то чыць.
Ад на га ла ва — доб ра, а дзве — ле пей.
Доб ры ўспа мін — леп шая спад чы на.
Абы ба ло та — чэр ці зной дуц ца.
Ад го ра не ўця чэш.
Лю боў зла, па лю біш і каз ла.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка

ад Ге ле ні дзэ Ва лян ці ны Андрэ еўны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Крыў цо вай В., Труш чан ка Н., Бе ля евай 

В. (2007 г.)

 Сям’е не нада клад, ліш бы быў лад.
Лі цо як яйцо, а ў га ла ве — баў тун.
Ох, не лю бі кра сі вую, а лю бі па ра даш ную, 

каб доб ра бы ло жыць.
Кра са та да вян ца, а жыць да кан ца.
П’ём і гу ля ем мы з ва мі, а ка лі бя да — мы са мі.
Лю бі не за во чы чор ныя, а за ду шу кра сі вую.
Каг да дзя лі лі кра са ту — я спа ла, а ка лі шчас-

це — уста ла.

За пі са на ў в. Бел ка

ад Лі тош Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Явор скай С. (2002 г.)

 Хто пра ма хо дзіць, той до ма не на чуе.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы Пе ты каў ска га р-на

ад Гры нь ко Па лі ны Ні кі фа раў ны, 1924 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Сва іх сяб роў па ва жай, а ба ць коў скіх не згуб ляй.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Па ўта ран Ма рыі Сця па наў ны, 1920 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Дзе вя нос та раз «свін ня», а на со ты за хру кае.
За пі са на ў в. Ба бу ні чы
ад Па ўта ран Іва на На ву ма ві ча, 1922 г. н.,
сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Жыць — Бо гу слу жыць.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Па ўта ран Пе ла геі Ма ла фе еўны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)

 Які ба ць ка, та кі й сын, якое дрэ ва, та кі й клін.
З чу жо га возу ў гра зі злазь.
На чы ім ваз ку ся джу, та му й пе се нь ку пяю.
Хто па ра ся ўкраў, та му ў ву шах піш чыць.
До ма — ка ша, у гас цях — ку леш, але до ма 

лепш.
Па трэб на жыць як на бя жыць.
На бяз ры бі цы і рак — ры ба.
У ня ўме кі ру кі не ба ляць.
Доб ра ўсё ўмець, ды то ль кі не ра біць.
Пры го жае да лё ка від но, а доб рае да лё ка чут но.
Ха ро шая мыс ля пры хо дзіць па сля.
Доб рае па ба іцца кі ва, а дрэн нае не па ба іцца кія.
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Пра цуе, як ба бёр ха ту стро іць.
Чу жы гром не воўк, не з’есць, дык спу гае.
На чу жое да бро ня сі слёз вяд ро.
Па сля ма ёй смер ці хай гу ля юць чэр ці.
Які ра дзіў ся, та кі і ўмрэш.
Які ехаў, та кі і па га няў.
Якія са ні, та кія й са мі.
Які куст, та кі і па ра стак.
Са ве не ра дзіць со ка ла, а та ко га чор та, як са ма.
Які час, та кі й квас.
Хто хлеб з са бой но сіць, той есці не про сіць.
У доб ра га му жа жон ка ня ду жа.
Га рэл ка гор ка, ды й п’юць,
За му жам дрэн на, але ідуць.
Дур ню і Бог да ро гу ўсту пае.
Ня вес тка не да чка. Свяк ру ха не ма ці.
У зя ця кроў ву жа ча.
З сы нам сва ры ся і на кут са дзі ся.
Адзін су док, хле ба на га док.
Не ем, як дур ны на па мін ках.
Ем, па куль рот свеж, бо па мрэш, дык ко лам 

не ваб’еш.
Су сед бліз кі — пе ра лаз ніз кі.
Як доб ры сват, дык са ба цы рад.
Стар цу ся ло не ў на клад.
З раз умным лепш згу біць, чым з дур нем знай-

сці.
Ча го не ясі, та го ў рот не ня сі.
Ста ры не глум, ма ла ды не вум.
Брат мой, а хлеб еш свой.
Са сва ім доб ра піць і гу ляць, але не жыць.
Для зу боў хле ба па ядаць, для дзя цей — па-

спаць.
За тым ка зак гла дак, што пад’еў і на бак.
Дзер жыц ца, як п’яны за плот.
У сва ёй ха це вуг лы па ма га юць.
Па ма гае, як мяр твя ку ка дзі ло.
Ка лі мі лы па ду шы, рай і ў ша ла шы.
Дзе чар ка, там і свар ка.
Па за ві да ваў пля шы вы ша лу дзі ва му.
Кі ем га ла вы не да ста неш.
Як п’ян, што мне пан, а як пра сплю ся, свін ні 

ба юся.
Стук, грук — абы з рук.
Бе лыя ру кі пра цы ба яцца.
Хром, хром, што бы ло тром, то адзін з’еў.
Хо ча на ся мі ду бах сес ці.
Ён на пры каз кі, як чорт на пры вяз кі.

Па по ва пу за на сем аўчын сшы та.
Ша нуй лю дзей, то і ця бе па ша ну юць.
У ка го квар та на ста ле, у та го пра ўда на ся ле.
Пан і та ды праў, як све дак чорт маў.
Па адзен ні пан, а па роз уму — ба ран.
Пры мак пят нац цаць га доў цёш чы на га ка та 

на «вы» за ве.
Та ды ча ла век па мыс ліць му сіць, як свая вош 

уку сіць.
Я ў го ру, чорт за но гу.
Хва лі ка ня па сля да ро гі, а пана — як вы цяг не 

но гі.
То ль кі і го ра пану, што жы вот ба ліць.
Ад на му аж з гор ла прэ, а дру гі з го ла ду мрэ.
Адзін сы цее, а дру гі па цее.
Тым пан ам ру кі па адсы ха лі, што ад ся бе гар-

ну лі.
Доб ры быў той пан, што здох.
Па поў скае во ка, а гор ла воў чае.
Лю дзі па мі ра юць — сям’я пла ча, то ль кі поп 

ды дзяк пяе і ска ча.
Да пя ці год пяс туй дзі ця, як яеч ка, з ся мі — 

па сі, як авеч ку, та ды вы йдзе ча ла веч ка.
Маж чор та рэ дкім, каб не быў едкім.
Што су джа но, тое не ад гу джа но.
Дай стар цу жа лез ну лож ку,
Дык ён не пад’есць, а бу дзе браз каць.
Го лы ў го ла га на ча ваць про сіць.
Як у стар ца кія про сіць.
На ка за ку ня ма зна ку,
А ў дзяў чы ны тры пры чы ны.
Ба ба і чор та пе ра мо жа.
Даў Бог ця ля, ды не даў хля ва.
Яму што пу гаю па ва дзе.
Ду ша ра да б у рай, ды гра хі не пус ка юць.
Так ба юся, як ле таш ня га сне гу.
За мо рам ця луш ка-по лу шка, а пе ра воз — ру-

баль.
Бог не слу хае, што свін ня хру кае.
Свет вя лі кі: у ад ным кан цы — пла чуць, а ў 

дру гім — ска чуць.
Ста рац стар ца не лю біць, а па ва дыр аб аіх не 

лю біць.
Умей тан чыць, а ра бо ту ра біць го ра на ву-

чыць.
Хлус нёю свет про йдзеш, а на зад не вер неш ся.
Пры йшоў май — каж ды са бе дбай.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)
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Ва лян ці на НО ВАК

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ МІ ФА ЛА ГІЧ НА ГА СВЕ ТА ПОГ ЛЯ ДУ 
ЖЫ ХА РОЎ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ

Б
 а гац цем і па этыч нас цю мыс лен ня ад роз ні-  
 ва юцца на род ныя ве ра ван ні жы ха роў Пет-  
 ры каў ска га ра ёна. Спектр арха ічных мі фа-

ла гіч ных уяў лен няў вяс коў цаў надзвы чай шы-
ро кі, звя за ны і з па хо джан нем Зям лі, воб ра за мі 
на род най дэ ма на ло гіі, рэ чыў ным, рас лін ным і 
жы вё ль ным све там, тлу ма чэн нем сноў. На прык-
лад, па вод ле свед чан няў Фа іны Ці ма фе еўны 
Суб ат, 1935 г.н., з в. Бры нёў, кож на му ча ла ве ку 
ад на ра джэн ня да дзе ны Бо гам анёл-ахоў нік, на 
да па мо гу яко га мож на не спа дзя вац ца, ка лі ча-
ла век жы ве не па бос кіх за ко нах: «Але ча ла век, 
які ро біць усё на адва рот за ко ну Бо жа му, мо жа 
стра ціць свай го анё ла-ахоў ні ка».

З на ра джэн нем ча ла ве ка мясц овыя жы ха ры 
звяз ва юць з’яўлен не зо рак на не бе. «У пры нцы-
пе ко ль касць зо рак на не бе ад па вя дае ко ль кас ці 
жы вых лю дзей на зям лі, ад нак рэ аль на іх за ўсё-
ды бо лей, бо Бог не ка то рых пра вед ні каў за бі рае 
на Не ба жы вы мі» [1, с. 195]. Смерць ча ла ве ка, 
зы хо дзя чы з па вер’яў мясц овых жы ха роў, вы-
клі кае падзен не зор кі на зям лю: «Ка лі зор ка 
пад ае, то зна чыць, не хта па мёр і яго зор ка пе ра-
ста ла свя ціць» (в. Бры нёў).

Аб па этыч нас ці све та пог ля ду па ле шу коў 
свед чаць, на прык лад, іх тлу ма чэн ні аб тым, што 
та кое вя сёл ка («ра ду га»). Па вод ле свед чан няў 
жы ха роў в. Да ра шэ ві чы, ме на ві та з ёй звя за на 
з’ява ўзнік нен ня да жджу: «Ра ней лю дзі ве ры лі, 
што ра ду га п’е во ду з ра кі, з воз ера ці з ка ло дзе-
зя, бы той вя лі кі змей, а по том тэе, шо она ўвоб-
ра ла, ідзе на зям лю да жджом». Ці ка вы мі ўяў ля-
юцца раз ва жан ні Ма рыі Фё да раў ны Пін чук, 
1932 г.н., жы хар кі гэ тай вёс кі, якая адзна чае, 
што ра ней сло ва «ра ду га»ме ла на зву «рай ду га», 
«шо зна чы ло, шо ра ду га — гэ та да ро га ў Рай к 
са мо му Гос по ду. Ма быць, во но так і е» (в. Да ра-
шэ ві чы). Не вы пад ко ва ў на ро дзе сцвяр джа лі, 
што ка лі ўба чыш ра ду гу, то бу дзе усё доб ра ў 
жыц ці.

Устой лі ва за хоў ва юцца ў люд ской па мя ці 
ста ра жыт ныя ўяў лен ні пра ня чыс ці каў, які мі, 
шчы ра ве ры лі, быў на се ле ны на ва ко ль ны свет. 
Пад крэс лі ва ючы са ма быт ны ха рак тар бе ла рус-
кай мі фа ло гіі, факт ня стрым най на род най фан-
та зіі, фа льк ла рыст У.А. Ва сі ле віч адзна чаў, што 
фан тас тыч ных істот «ша на ва лі, ста ра лі ся за доб-

рыць і раз ам з тым ба ялі ся, асце ра га ючы ся па ка-
ран ня. Ад ных лю бі лі, дру гіх не на ві дзе лі, з трэ ціх 
па смей ва лі ся. Сва іх мі фіч ных анты ге ро яў на род 
ства раў па вод ле сва іх жа ча ла ве чых за га наў і хі-
баў, не ашча джа ючы са мых бруд ных фар баў на 
іх па чвар ныя парт рэ ты» [2, с. 15]. Важ нае мес ца 
ў мі фа ла гіч най про зе Пет ры каў шчы ны ад во дзі-
ла ся та кім пер са на жам, як ба лот нік, ваў ка лак, 
вам пір, ва дзя нік, ве дзь ма, да ма вік, лаз нік, кі кі-
ма ра, ле са вік, ру сал ка, хлеў нік, чорт і інш. Па-
вод ле на род ных уяў лен няў, «ба лот нік — ето тая 
гразь, екая ў ба ло ці» (в. Май се еві чы), ваў ка лак 
— пя рэ ва ра цень (в. Кол кі), «вам пі ры — ето тые 
лю дзі, екіе п’юць кроў» (в. Май се еві чы), «ва дзя-
нік — гэ та ста ры дзед з длін ны мі ва ла са мі і ба ра-
дою» (в. Бры нёў), «ве дзь ма — гэ та жан чы на, 
якая ро біць лю дзям зло, пры раб ляе што-не-
будзь, на во дзіць по рчу» (в. Бры нёў), «у кож най 
ха це ёсць да ма вы, але яго ніх то не ба чыць. Ён 
мо жа ра біць гас па да ру доб рае, а мо жа і бла гое» 
(в. Бры нёў), «кі кі ма ра — ето дзеў ка, ена не кра сі-
вая, жы ве ў ле се ка ля ба лот» (в. Май се еві чы), 
«лаз нік — гэ та ста ры дзя док, які жы ве ў ве ні-
ках» (в. Бры нёў), «лас ка-гэ та та кі звер, які шча-
ко ча ска ці ну» (в. Бры нёў), ля сун — «гас па дар 
ле су. Гэ та не вя лі кі дзя док, яко га ніх то не ба-
чыць» (в. Бры нёў), «ру сал кі — ето ма ла дые дзеў-
кі ў бе лых доў гіх са роч ках, у іх ўсег да рай спей-
са ча ные ко сы, сі ль но доў гіе» (в. Май се еві чы), 
хлеў нік — «ве ль мі дрэн ны звер. Асаб лі ва шко-
дзіць ка ню» (в. Бры нёў), чорт — «чор ны столб і 
два воч кі» (в. Ляс ка ві чы), «чорт час цей за ўсё ро-
біц ца хлоп цам пры го жым. На кра са ту — кра сі-
вей кра сі ва га, з бліш чус ты мі пу га ві ца мі на ру-
баш цы. А мо жа пры кі нуц ца жы вё лай» (в. Кол кі). 
Вы шэй пры ве дзе ныя звес ткі па пер са на жах ні-
жэй шай мі фа ло гіі — яскра вы до каз раз на стай-
нас ці, ба гац ця і фан тас тыч нас ці мі фа ла гіч ных 
уяў лен няў на шых про дкаў.

Агу ль на этніч ную асно ву за хоў вае мі фа ло гія 
рас лін на га і рэ чыў на га све ту Пет ры каў ска га 
краю. Хоць за фік са ва ны і не шмат лі кія звя за ныя 
з птуш ка мі па вер’і, ад нак яны так са ма рас кры-
ва юць свет арха ічных уяў лен няў жы ха роў-па ле-
шу коў. На зі ран ні за па во дзі на мі бус ла — сак ра-
ль най птуш кі — да зво лі лі ча ла ве ку су аднес ці яго 
па во дзі ны са сва ім зда роў ем: «Ка лі пер шы раз 
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вяс ною ўба чыш бус ла, які ля ціць, то бу дзеш 
увесь год зда ро вы, а ка лі ста іць — хво ры» (в. 
Бры нёў).

Ва ро на ў на род ных уяў лен нях асэн соў ва ецца 
як «ня чыс тыя (д’яба льс кія, пра кля тыя і злос ныя 
птуш кі, звя за ныя са све там мёр твых» [3, с. 434]. 
Па вод ле свед чан няў Фа іны Ці ма фе еўны Суб ат, 
1935 г.н., з в. Бры нёў, «ка лі ва ро на пры ля ціць да 
ця бе на двор, то, зна чыц ца, што-не будзь зда-
рыц ца ці трэ ба ча каць дрэн ных на він». Мясц-
овыя жы ха ры ве ры лі, што цвыр кан не ве раб’ёў 
пра гна зуе цяп ло; ка лі «гал кі збі ра юцца ў ку чу», 
то так са ма бу дуць цёп лыя дні, а ка лі ноч чу па чу-
еш крык са вы, то, лі чы ла ся, што гэ та прад каз вае 
смерць. Мер ка ва лі, што ка лі «са ба ка вые, за-
драў шы га ла ву ўверх, то бу дзе па жар, а апус ціў-
шы ўніз — смерць» (в. Бры нёў). На ступ лен не 
дрэн на га над вор’я вы зна ча лі па «ку пан ні ве-
раб’ёў і кур («Ку ры і ве раб’і ку па юцца ў пы лі — 
дрэн нае над вор’е»), па зна хо джан ні ра ні цай 
пчол у вул лях («Ка лі пчо лы ве ча рам пра цу юць 
по зна, а ра ні цай ся дзяць у вул лях, то бу дзе дрэн-
нае над вор’е) (в. Бры нёў).

Ад ным з важ ных эле мен таў тра ды цый най 
кар ці ны све ту з’яўля ецца дрэ ва, якое асэн соў ва-
ецца як ме та фа ра да ро гі, як шлях, па яко му 
ажыц цяў ля ецца су вязь з іншас ве там. Па вод ле 
свед чан няў жы ха роў, бя ро за — «ето доб рае дзе-
ра во», і са дзі лі звы чай на гэ тае дрэ ва і ка ля ха ты, 
і на мо гіл ках, каб «спа кой но бы ло і жы вым, і 
мёр вым», асі на — «па га ное дзе ра во, бо на ём буў 
пры бі ты Ісус Хрыс тос» , а дуб «пры дае сі лу, зда-
роў е», ме на ві та та му ра ілі пад ысці да гэ та га дрэ-
ва, пры ту ліц ца да яго і па пра сіць: «Дуб-ду бо чак, 
мой га лу бо чак, дай мне сі лу ў нож кі, у руч кі, у 
пле чы» (в. Май се еві чы).

Надзвы чай ці ка вы мі з’яўля юцца мі фа ла гіч-
ныя ве ра ван ні, звя за ныя з рэ чыў ным све там. 
Мясц овыя жы ха ры ра ілі не вы кід ваць ва ла сы 
«з грэб ня, бо ка лі вы кі нуць, то бу дзе ба лець га-
ла ва», тлу ма чы лі, ча му не ль га «аб мя таць ве ні-
кам ма ла дых дзяў чат ( бо не по йдуць за муж)», 
ча му не ль га ма ла дым дзяў ча там гля дзец ца «ў 
раз бі тае ці па ко ла тае люс тэр ка, (бо та ды яны 
ні ко лі не вы йдуць за муж)», ча му на ста ле не па-
кі да лі шап ку, («бо бу дзе моц на ба лець га ла ва») 
(в. Бры нёў).

Мі фа ла гіч ныя звес ткі, за пі са ныя на тэ ры то-
рыі Пет ры каў ска га ра ёна, па цвяр джа юць факт 
за ха ван ня рэ шткаў арха ічных уяў лен няў у па-
мя ці вяс коў цаў, гу тар кі з які мі пад час экс пе ды-
цый пе ра ка на лі, што і сён ня яны шы ро ка ка рыс-
та юцца ў по бы це гэ ты мі спрад веч ны мі жам чу-
жы на мі на род най муд рас ці.
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МІ ФА ЛО ГІЯ
Ад куль свет па йшоў

 Як сат ва рыў свет, та вя леў со ней ку свя ціць 
на доб рых і на лі хіх. Со ней ка па ча ло жа ліц ца Бо-
гу, што яму цяж ка за ўжды свя ціць. Та ды Бог па-
ка раў со ней ка й вя леў яму свя ціць то ль кі ўдзень, 
а ўно чы не свя ціць, а ад ды хаць.

За пі са на ў в. Ту рок

ад То маль Ма рыі Па ўлаў ны, 1931 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Гос пад сат ва рыў зям лю. Дзя ку ючы яму мы 
за раз існу ем. Спа чат ку Бог ства рыў Ад ама, по-
тым з яго раб ра Еву. Яны жы лі ў ня бес ным цар-
стве. Бог да зва ляў ім піць, есці, ра біць усё, што 
яны хо чуць. Але бы ло ад но вы клю чэн не: ім не ль-
га бы ло есці яблы кі з за ба ро не най яблы ні. Але 
Ева з’ела яблык і да ла па спра ба ваць Ад аму. Бог 
рас сер дзіў ся на іх за гэ та. Па гэ та му мы за раз 
жы вем на зям лі, а маг чы ма, маг лі б жыць у ня-
бес ным цар стве.

Ка лі на ра джа ецца ча ла век, то Бог дае яму 
свай го па слан ца, які ахоў вае ча ла ве ка на пра ця-
гу яго жыц ця. Але ча ла век, які ро біць усё на-
адва рот за ко ну Бо жа му, мо жа стра ціць свай го 
анё ла-ахоў ні ка. І то ль кі па сля та го, як на му чыц-
ца, яму зноў Бог вяр не анё ла-ахоў ні ка.

Ча ла ве ку ўсё за пі са на на не бе ў кні зе. Там за-
пі са на, ка лі і што з ім зда рыц ца. Зор кі за га ра-
юцца на не бе, ка лі на ра джа ецца ча ла век. Ка лі 
зор ка пад ае, то зна чыць, не хта па мёр і яго зор ка 
пе ра ста ла свя ціць.

У ча ла ве ка ўсё ад Бо га, ка лі ён на са мым дзе ле 
ча ла век, а ка лі гэ та не так, то ў яго не то ль кі ёсць 
што-не будзь ад чор та, а ён сам чорт.

Края све ту ня ма. Зям ля зна хо дзіц ца ў кос ма-
се, мае круг лую фор му, та му не ль га ве даць, дзе 
край све ту, што на ім ро біц ца. Я ве ру ў жыц цё 
па сля смер ці. Доб рыя лю дзі па сля смер ці па па-
да юць у рай, а дрэн ныя — у пек ла. Я ве ру ў рай і 
пек ла, та му так і ка жу.

Ка лі ча ла век на зям лі быў дрэн ным, то па сля 
смер ці па па даў у пек ла. Там ён ве ль мі му чыў ся, 
бо чэр ці здзек ва лі ся з яго. Доб ры ча ла век трап-
ляе ў рай. Там па чы на ецца сап раў днае доб рае 
жыц цё.

Ме сяц рас це — ма ла дзік, па ўна лун не — по-
ўня, па мян ша ецца — ста рык. Па тым, як змя ня-
ецца ме сяц, лю дзі са дзяць ага ро ды, стры гуць 
ко сы.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

Вя сёл ка

 Я чу ла, што ра ду га — гэ то не про сто ду га по-
сле дож джу. Ра ней лю дзі ве ры лі, што ра ду га п’е 
во ду з ра кі, з воз ера ці з ка ло дзе зя, бы той вя лі кі 
змей, а по том тэе, шо она ўвоб ра ла, ідзе на зям-
лю да жджом. Яшчэ ра ней лю дзі ве ры лі, шо там, 
дзе ра ду га да кра нец ца да зям лі, там сак ро віш ча. 
Ба чыць ра ду гу — к доб ру. У нас яе шчэ на зы ва-
юць вя сёл кай, бо яна ве ся ліць лю дзей. А яе яшчэ 
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на зы ва юць «ра до ві ца», «ра дус нік», «ра да». А 
ўжэ со ўсем да ўно ра ду гу на зы ва лі «рай ду га», шо 
зна чы ло, шо ра ду га — гэ та да ро га ў Рай к са мо му 
Гос по ду. Ма быць, во но так і е.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ма рыі Фё да раў ны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

МІ ФА ЛА ГІЧ НЫЯ ПЕР СА НА ЖЫ

Ба лот нік

 Мо і е та кі. Хі ба ма ло не чыс той сі лы. Ето та-
кая не чысць, екая за цяг вае лю дзей у ба ло то. Да-
ўно бу ло ў нас ба га то ба лот. А ка роў мы па сці лі ў 
ле се. Так ка ро вы там у ба ло тах та пі лі ся, ето ба-
лот нік іх за бі раў. А ка лі бур бал кі ішлі з ва ды, то 
ето ба лот нік знак пад аваў. На вер но, ба лот нік — 
ето тая гразь, екая ў ба ло це.

Ва дзя нік

 Зі мою жан чы ны ха дзі лі сці раць бя ліз ну ў ра-
ку. То ль кі та ды яны ба чы лі ва дзя ні ка. Бы ва ла, 
ідуць жан чы ны бо сыя на ра ку сці раць, а ён вы-
ле зе з пе ль кі і пу жае іх, каб не ха дзі лі бо сыя па 
хо ла дзе. Ва дзя нік — гэ та ста ры дзед з длін ны мі 
ва ла са мі і ба ра дою.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Ва дзя нік жы ве ў ва дзе. Ето зда ро вы дзя дзь-
ко, па кры ты жа бу рын нем. Ко сы ў его зе лё ные, 
ног ня ма, а то ль кі хвост, як у ры бі ны. Ему ўсе 
вод нае цар ство пад чы ня ецца. А для ру са лок ён 
ба ць ко. За га дае ім ута піць ча ла ве ка, ены і зро-
бяць так. А сам ён ні чо го не ро біць, се дзіць на 
дне да кру чы пус кае. Ка лі ўба чыш на ра цэ моц-
ную кру чу, ето ва дзя ны кру ціць. Шчэ пу жа юць 
ма лых дзя цей ва дзя ным і ру сал ка мі, штоб ены 
не ха дзі лі на бе раг са мі. У нас, ка жуць, і ў ка ло-
дзе жы жы вуць ва дзя ные.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Вам пір

 Вам пі ры — ето тые лю дзі, екіе п’юць кроў. 
Буў у нас та кі муж чы на. Его пра сі лі, каб ён па-
мог за біць сві ней. Дак уб’е ён ка ба на, аб сма ліць 
его, а па том, ка лі раз бі рае, аб еза це ль но вуп’е ка-
рэц кры ві. Мо ён і буў вам пі ром, што ему так на-
ра ві ла са кроў.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Ваў ка лак

Пра ваў ка ла каў я ні чо го не знаю. Вот пра пе-
рэ ва рат нёў не шта чу ла. Ето тые лю дзі, екіе зна-
лі, ну, зна ха ры. Дак вот маг лі аб ернуц ца ў свін-
ню, у ка та.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Мне ма лой рас каз ва ла ба бу ля, што ба ць ка-
вя дзь мар пры стро іў сы ну і той стаў ваў ка ла кам.

Ад ной чы ба ць ка з сы нам па йшлі ка сіць се на. 
Як аб ычна ўзя лі яду: гар шчо чак ка шы, жбань ма-
ла ка. Ко сяць, ко сяць… А сын, укра ду чы ся ад ба ць-
кі, аж тры разы сха дзіў пад’еў. На пра ца ва лі ся, ба-
ць ка й ка жа: «Па йшлі, сын ку, трэ ба пад хар ча вац-
ца». Гля дзіць ба ць ка — ня ма яды. Раз зла ваў ся ба-
ць ка, ду нуў на сы на, і той ад ра зу стаў ваў ка ла кам.

За пла каў сын моц на-моц на і па бег у лес. Ба-
ць ко па еў што бы ло, па ка сіў і па йшоў да до му. 
Сын сус трэў ся з ваў ка мі ў ле се і з та го ча су стаў 
дру жыць з ваў ка мі.

Ваў кі, як об ычно, елі сы рое м’я со, а сын, ваў-
ка лак, не еў, быў га лод ны.

Ра ней ваў кі пры хо дзі лі ў люд скія се ліш чы, 
кра лі па ра сят, ягнят. Ад ной чы пры йшлі і ў ба ць-
каў двор, укра лі вя лі кае па ра ся, а сын ста іць і па-
гля дае, а ба ць ка вы йшаў і па гля дае. Ён ад ра зу па-
знаў свай го сы на. Яму ста ла жал ка сы на, ён на пу-
гаў ваў коў, а сы ну зра біў так, каб ён зноў стаў 
ча ла ве кам.

Бы лі ваў ка ла кі і ў на шай мясц овас ці.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

Ве дзь ма

 Пра ад ную та кую жэн шчы ну рас каз ва ла мне 
мая ма ці. Зва лі ее Да ні лі ха. Ена ўсім лю дзям 
пры раб ля ла: і на ха зяй ство, і на ха ту, і на лю-
дзей. На пас лед ку ена за хва рэ ла. Дзе сець кі ло-
мет раў па ўзла ена на го лых ка лен цах па ша ра ну 
(да ро га, якая па кры та лё дам), уся сцеж ка бу ла ў 
кры ві. Так ена ад бу ва ла гра хі, што ба га то лю-
дзям пры раб ля ла. Ена і свай го ку ма на ву чы ла 
ета му.

А шчэ бу ло ў нас та кее пры ма ёй па мя ці. Ка-
за лі пра ад ну ба бу, што ена ве дзь ма. У ее ка ро ва 
да ва ла бо льш ма ла ка, чым у ка го. Ка лі па сля зі-
мы ву га ня лі пер вуй раз ка роў, то ена пе ра цяг ва-
ла ніт каю ву лі цу. Усе ка ро вы ідуць це раз етую 
ніт ку, а ее — не, бе гіць на зад у хлеў. Ко ль кі ка-
роў пе ра йшло, сто ль кі і ма ла ка са бе за бра ла.

У ку па ль ную ноч, ка за лі, бе га юць етые ве дзь-
мы па се лу рас пей са ча ные, у плац цях. Шу ка юць 
да еко го хле ва пад айці, штоб пры ра біць. Хлоп-
цоў і дзе вок у клуб на гу лян ку не пус ка лі, а то 
ве дзь ма спу жае. І ка лі па мі ра ла етая ба ба, то ее 
ка ро ва раў ла ўсю ноч і ўвесь дзень. Па сля смер-
ці ля ее ха ты ўся кіе стра шэн ные слу чаі бу лі: і ка-
па се на ішла, і аб сце ны ха ты не хта сту каў, у ха ці 
ўсё па ра скі да нае бу ло. Вот та кая ве дзь ма бу ла. 
Ой, ба га то іх бу ло ў нас у се ле.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Ве дзь ма — гэ та жан чы на, якая ро біць лю-
дзям зло: пры раб ляе што-не будзь, на во дзіць по-
рчу. Ка лі ў до ме за вя ла ся ве дзь ма, то ўжо ўсе 
жан чы ны бу дуць ва ло даць чор най сі лай, бо яна 
пе рад аец ца з па ка лен ня ў па ка лен не.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)
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 Жы лі дзве ку мы. Ад на з іх бы ла ве дзь ма, а 
дру гая ні чо га не зна ла. То ль кі ду мае: ча го ў ку-
мы шмат як мас ла, так ма ла ка, тво ра гу? І ка ро-
вы адзі на ка выя. Ку ма не пы тае, бо ве дзь ма не 
ска жа.

Ста ла сля дзіць і пры гля дац ца. Пры жда лі 
свя та Юр’я (а Юр’я — гэ та пра знік жы вот ных). 
Ку ма-ве дзь ма ўзя ла ца дзіл ку і во дзіць ёй па 
расе ды й пры га вар вае. А дру гая ку ма ўба чы ла 
гэ та і да вай па ўта раць тое, што ро біць ве дзь ма, 
і пры гэ тым па ўта рае сло вы: «Што ку ме, тое і 
мне».

У ку мы-ве дзь мы бы ло ўсё ў па ра дку. А дру-
гая ку ма вяр ну ла ся ў ха ту і ба чыць: бя жыць ма-
ла ко і з пе чы, з па тал ка, з ла вы. Яна па ста ві ла 
па су ду, крын кі. Ба чыць, што са ма ні чо га не зро-
біць. Па бег ла яна да ку мы-ве дзь мы пра сіць, 
што ра біць.

Ку ма ска за ла, што не трэ ба гля дзець і ра біць 
тое, што яна ро біць. І зра бі ла ма ла ку так, каб яно 
сціх ла.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

Да ма вы

 У кож най ха це ёсць да ма вы, але яго ніх то не 
ба чыць. Ён мо жа ра біць гас па да ру доб рае, а мо-
жа і бла гое. Ка лі гас па да ры не да га дзі лі яму чым-
сь ці, то ён мо жа гру ка таць ся род но чы, а мо жа і 
да па ма гаць. Ка лі ма лое дзі ця пла ча, хат нік мог 
ка чаць яго ў ка лыс цы. Час цей за ўсё гас па да ры 
ша на ва лі яго. Ка лі пе ра хо дзі лі ў но вую ха ту, 
перш за ўсё ўно сі лі аб раз іко ны, кваш ню з рас-
тво ра ным цес там, а за тым кош ку, ме на ві та для 
хат ні ка, ка жу чы: «Вось та бе, гас па дар, мах на ты 
звер на ба га ты двор».

Гас па дар па ві нен па клас ці для хат ні ка пад 
пад ло гу но вай ха ты не вя лі кі хлеб, а на яго соль 
ды ма ла ко. Зра біў шы гэ та, гас па дар ноч чу ў са-
роч цы па ві нен ісці ў ста рую ха ту і ска заць: «Кла-
ня юся та бе, гас па дар ба цюш ка, і пра шу ця бе 
пры йсці да нас у но выя ха ро мы: там та бе і мес-
цеч ка цёп ле нь кае, гас ці нец ма ле нь кі». Ка лі хат-
ні ка не па зваць на но вае мес ца, то ён бу дзе пла-
каць кож ную ноч.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Да ма вік — ето та кі ма ле нь кі дзе док. У его вя-
лі кая куд ла тая ба ра да. Ён ёю за баў ля ецца. Лю-
біць, штоб не бу ло на ста ле граз на го ча рэп’я. Ка-
лі ён па ба чыць на ста ле міс кі, лож кі граз ныя, то 
на чы нае імі брас каць. Не лю біць, ка лі сва рац ца 
ў ха ці, моц но га во раць. Адзін раз я его ба чы ла. 
За хо жу я ў зал, там у ме не ша фа ста іць, а ён ся-
дзіць на ёй, нож кі зве сіў, гу ляе сва ёй ба ра дою. 
Уба чыў ме не і пра паў.

Да ма вые па ма га юць ха зя інам. Адзін раз я ад-
кры ла ха ту клю чом, за йшла і па кла ла его. Па том 
саб ра ла са ісці — ня ма клю ча. Я і ту ды, я і сю ды, і 
га ва ру та ды: «Да ма ві чок, да ма ві чок, па ма жы 
мне най ці ключ». По сле ма іх слоў ба чу, ля жыць 
ключ на са мой ві дом цы. І як я его зра зу не ўба-

чы ла. Мо да ма вік сха ваў, ха цеў па гу ляць са 
мною. Вот екіе етые да ма ві кі.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Рас каз ваў мне мой дзед ад на жды, што спаў 
ён крэп ка і от чуе: што-та шкра бае ля за печ ку. 
Дык ён жэ і пра снуў ся. Вы шэў на кух ню, све ту не 
за па ль ваў, бо ба яўся, ці не ўце чэ. А ноч бы ла, ка-
заў, свет ла, та ды якраз по ўня бы ла. Дык вот і ба-
чыць, што се дзіць не йкі ча ла ве чак ма ле нь кі ля 
печ кі, лах ма ты весь, во чы зе лё ным агнём га раць. 
А тут дзед мой за чэ піў сту лік на гою, а той ча ла ве-
чак спу жаў ся ды й хо ду ў за пе чак.

На сле ду юшчы дзень дзед па ста віў уся кае 
яды ля за печ ка, дык ка заў, што ноч чу ізноў ён 
ля паў ды то ль кі ўжэ ці шэй, на вер на, шка да ваў 
дзе да за его да бра ту ды бу дзіць і пу жаць не ха-
цеў. Вот та кі доб ры да ма ві чок.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Бе ль ка Мар га ры ты Арка дзь еўны, 1930 г. н.

(ура джэн ка з в. Кол кі Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Ёсць і ў нас да ма ві кі. Мы іх на зы ва ем «до мя ні-
кі». Ёсць яны ў лю дзей, сту ка юць ноч чу, гру ка юць.

Ка лі за ся ля лі ся лю дзі, то яны пры во дзі лі па-
па, каб той па свя ціў ха ту. Ка лі ў лю дзей не вы хо-
дзі ла ся, за во дзі лі ся до мя ні кі. І ка лі та кое ад бы-
ва ла ся, яны ста ві лі ім на ноч свян цо ную во ду і 
яду. Та ды до мя ні кі сці ха лі.

Май го ба ць ку акру жы ла гэ та ня чыс та сі ла. 
Ён жыў на ад ным кан цы ся ла, а яго ня вес та на 
дру гім. Та ды ён быў яшчэ зу сім ма ла ды.

Ад ной чы яны ста ялі на ву лі цы, мой ба ць ка 
пра во дзіў сваю ня вес ту да моў. Ідуць яны, ідуць, 
аж ба чаць, ідзе за імі ка ро ва. Вы ра шы лі, што су-
сед ская. Па ча лі пра га няць — не ад ыхо дзіць. Так 
ня вес та па йшла ўжо ў ха ту, а мой ба ць ка да моў. 
Вяр та ецца ён да ро гай к са бе і чуе, што за ім не хта 
ідзе. Агляд ва ецца, тая ж са мая ка ро ва. По тым яна 
аб агна ла яго і па ча ла не пус каць, ба дац ца.

Ба ць ка ба чыць, што яна яго ра га мі ко ле, а яму 
не ба ліць. А ён быў ча ла ве кам ве ру ючым. Па чаў 
ма ліц ца. Ка ро ва су па ко іла ся, ста ла як уко па ная. 
І тут ба ць ка даў хо ду. Бя гом, бя гом і да ха ты. Бя-
жыць, а ка ро ва за ім ідзе.

А яго ма ці не спа ла, ча ка ла сы на. Вы йшла на 
га нак, уба чы ла гэ та і да вай ма літ вы чы таць. Як 
па чаў ся не йкі шум, трэск, і ка ро ва знік ла. Ба ць-
ка мой доў гі час ба яўся ноч чу ха дзіць па ву лі цы, 
і ня вес ту тую кі нуў.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

Кал дун

 Кал дун — гэ та звы чай ны ча ла век, але яго ўсе 
ве ль мі ба яцца. Ён мо жа зра біць так, што жан чы-
на не мо жа на ра дзіць дзі ця, ці яно на ра джа ецца 
мёр твым.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)
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Кі кі ма ра

 Ето та кая не чыс тая сі ла, екая жы ве ў ле се ка-
ля ба лот. Ена дру жыць з ба лот ні ком. Ро бяць ены 
раз ом лю дзям раз ную шко ду.

Кі кі ма ра — ето дзеў ка, ена не кра сі вая. Шчэ 
ка жуць на не кра сі ва го ча ла ве ка: як кі кі ма ра.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Лаз нік

 Лаз нік жы ве ў ба ні. Ка за лі, што гэ та ста ры дзя-
док, які жы ве ў ве ні ках. Яго трэ ба па ва жаць, кар-
міць, пры бі раць за ім. Але ка лі па йсці ў ба ню па сля 
12 но чы, то ён мо жа на шко дзіць ча ла ве ку: за па-
рыць яго да та го, што той вы йдзе ледзь жы вы.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Лю біць лаз нік жыць у лаз нях, екія па стро іў 
сам ха зя ін. Лю біць, ка лі там па хне бе ро зо вум ду-
хом. Я его не ба чы ла. Мо ето дзе док та кі не ве лі-
кі, у чыс той май цы, усег да вы му ты, бо ён жэ лаз-
нік. Ему не па ло жа но быць граз ным. Лю біць тых 
лю дзей, екія хо дзяць у ба ню, му юцца там. А ка лі 
хто ў пра знік хо дзіць муц ца, так лаз нік ето го не 
лю біць. І мо жэ так зра біць, што еты ча ла век ад 
па ру ўча дзее ці дру гое што слу чыц ца.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Лас ка

 Лас ка — гэ та та кі звер, які шча ко ча ска ці ну. 
Ка лі ра ні цай пры йдзеш у хлеў, то жы вё ла ўся 
мок рая. А ко ням мо жа гры ву ў ка січ кі за плес ці. 
Каб па зба віц ца ад яе, то ма чы лі са лё най ва дой 
ска ці ну ці дзёг цем па лі ва лі вуг лы хля ва.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

Ле са вік

 Ма лая я ха дзі ла раз ам з дзе дам у лес. Ён за-
ўсё ды рас каз ваў аб тым, што ў ле се жы ве ле шы 
— гас па дар ле су. Гэ та не вя лі кі дзя док, яко га ніх-
то не ба чыць. Але ён мо жа за блы таць ча ла ве ка 
так, што той не вер нец ца на зад ці не ве дае, ку ды 
яму трэ ба ісці. Па гу ля ецца кры ху, а по тым ад-
пус ціць. Дзед ка заў, што трэ ба ў ле се знай сці 
дрэ ва, пад якім дзя цел да ўбе шыш кі. У тым дрэ ве 
аб авяз ко ва бу дзе тар чаць шыш ка. Дзя цел за ўсё-
ды ад ну шыш ку за соў вае ў дрэ ва. По тым трэ ба 
да стаць яе зу ба мі і пе ра кі нуць це раз га ла ву. Та-
ды ў гэ тым ле се ця бе ле шы ні ко лі не бу дзе за й-
маць.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Ка жуць, што ле су без ха зя іна не бу вае. Дак 
вот ле са вік і е той ха зя ін. Це ла ў его мах на тае, 
шар сцёю па кры тае, увесь аб леп ле ны ліс цем, не 

ста ры і не ма ла ды. Мо жэ пе ра тва рыц ца ў лю бо-
го зве ра: ва вёр ку, лі су, за йца. Мо жэ стаць грыб-
ком. Не лю біць, ка лі ў ле сі моц но кры чаць, таг ды 
мо жэ за вес ці ча ла ве ка ў гуш чэ чу, што і не вы-
йдзеш ад туль. А ка лі ты ему пан ара віш са, так ён 
та бе па ка жэ грыб нэе мес то, ды і не ад нэ. Бу вае, 
ідзеш па ле су і чу еш: траш чаць га лін кі, дык ето 
ле са вік аб хо дзіць свой лес.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Па ля вік

 Па ля вік — гэ та да ма вы, які жы ве ў по лі. Ён 
да па ма гае доб рым лю дзям вы рас ціць і саб раць 
ура джай. А дрэн ным лю дзям па сы лае за су ху ці 
па топ на па лі.

Ру сал ка

 Ка лі я бы ла ма лая, то на рэ чцы бы ло ад ве дзе-
на мес ца, дзе за ба ра ня ла ся ку пац ца, бо там ва-
дзі лі ся ру сал кі. Гэ та ве ль мі пры го жыя дзяў чын-
кі з длін ны мі ко са мі. Яны маг лі сха піць ка го ха-
це лі да са бе і не вяр нуць на зад. Та му мы іх ве ль-
мі ба ялі ся.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Як ма лы бы лі, у по лі вян кі са бе ві лі. Ма ці не 
пус ка ла нас. Яна нам ні чо га не ка за ла, та му ні чо-
га мы і не зна лі. А што ру сал кі ра бі лі? Мо пу жа-
лі, мо што хва та лі. Ну, мы іх ня ба чы лі. Ма ці ка-
за ла, што то дзеў кі, якія па та пі лі ся. Аны та кія 
кра сі выя, пад дзе ра вам гу ля юць, з хлоп ца мі хо-
дзяць.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 Ру сал кі — ето ма ла дые дзеў кі ў бе лых доў гіх 
са роч ках, у іх усег да рай спей са ча ные ко сы, сі ль-
но доў гіе. У нас у дзе рэў ні е та кее мес то, дзе ены 
гу ля юць, ска чуць. Етае мес то на га рэ ля кры ніч-
но го бе ра га. Усег да вы хо дзяць на го ру ў ме сеч-
ную ноч. Та ды раз мах ва юць сва імі ру ка мі, пры-
ма нь ва юць ка го-ні будзь да ся бе, а па том шла ко-
чуць. Шчэ, ка жуць, не мож но ха дзіць на бе раг на 
Ку па ль но го Іва на, бо ру сал кі то ль кі і ждуць, 
штоб за ма ніць у во ду.

Да ўно на шые хлоп цы бе га лі гле дзець на іх. 
Рас каз ва лі нам, што ба чы лі, як яны ска чуць і ўсё 
ха хо чуць. Пры ма нь ва юць да ся бе. Ну, ены не 
пад ыхо дзі лі, зна лі, што ўто пяць.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Пра ру са лак. Ка за лі дзе ды, што бы лі та кія 
цы цас тыя дзеў кі. Яны ха дзі лі па ле су і спя ва лі. 
Маг лі пе ра раб ляць ча ла ве ка, зра біць ча ла ве ка 
воў кам ці яшчэ кім. Быў та кі вы па дак. Два му жы-
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кі ўме лі зна ха рыць. Па спо ры лі яны: чыё сло ва з іх 
мац ней шае. І адзін дру го га звя заў моц ным сло-
вам ру сал кі. Той вы хо дзіў ве ча рам і гаў каў пад 
акном: «Гаў, гаў». Ён раз умеў, што гэ та пры роб-
ле на, але сам ад ра біць ні чо га не мог. Ра ней гэ та 
бу ло (я ўжэ гэ та га і не по мню), а за раз у гэ тае і не 
ве руць. І ні пе сень не по мню, і ні што ра бі лі на 
ру сал ле — ні чо га не по мню.

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н.,

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Ма ша ко вай А..

Хлеў нік

 З хлеў ні кам я ні ко лі не сус тра ка ла ся. Але мая 
ма ці ка за ла, што ве ль мі дрэн ны звер. Асаб лі ва 
шко дзіць ка ню. Ноч чу мо жа за лез ці на яго і за га-
няць амаль да смер ці. Але гэ та ты чыц ца не то ль-
кі ка ня, але і ка ро вы.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Хлеў нік — ето што ў хле ве жы ве. Ні чо го ха-
ро ша го ён не ро біць. А то ль кі ху до бу по рціць. 
Пры хо жу я адзін раз ра не нь ко ка ро ву да іць, а 
ена ўся мок рая, по тная. Ето хлеў нік ее так за-
ездзіў. І ма ла ка ена ма ло да ла. А ба чыць я его не 
ба чы ла. То ль кі знаю, што трэ ба ве шаць убі тую 
са ро ку, ён ее ба іцца. Не бу дзе за ймаць ху до бу.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Ча раў нік

 Як і кал дун, ча раў нік — гэ та звы чай ны ча ла-
век так са ма. Ва ло дае ма гіч най сі лай. Мо жа на кі-
нуць ча ры на ча ла ве ка так, што той не вы пу та-
ецца з іх.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

Чорт

 А вот чор та я ві дзе ла. Чор ны столб і 2 воч кі. 
Чорт у ко нях буў. Ён ме не не тро гав. Та кой, як у 
дзе цей на кар цін ках. По мню, ба ць ко шче ко заў: 
«Пры йшоў хло пец ве че ром до до му з гу ль ні, сеў 
по есці. Ба чыць, две ры от кры лісь, за йшов чорт в 
ха ту, а по тым дзесь дзев ся».

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Каз ло вай Мак рэ ні Ва сі ль еўны, 1922 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 Чорт — ето то жэ не чыс тая сі ла. Ох, і страш-
ны ён! Ро гі, як у ка ро вы. Но гі — ка пы ты, нос, як 
ры ло сві ня чае.

Чорт — ето зло. Не мож на его ўспа мі наць. 
Жы вуць чэр ці ў пек лі. Ра ней пры хо дзі лі му з ве-
чо рок і са дзі лі са есці. А ма ці нам ка за ла: «Не 
ешце, а то чорт пры дзе». Мы ее не па слу ха лі. Се-
лі есці, і не хто ў вак но па сту каў. Вот мы і па пу-
жа лі са. Бо льш ні ко лі ноч чу не елі.

Шчэ ка за лі, буў у нас та кі слу чэй: па ся род но-
чы пес ні чу лі са. Чут но бы ло па ўсёй дзя рэў ні. 

Не хто і ба чыў ее, я ўжэ не по мню хто. Так, ка заў, 
што ко ні бу лі за прэ жа ные, зза ду, як воз і по ўно 
лю дзей — не лю дзей, а ето чэр ці бу лі.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

 Ка за лі, што ба чы лі і ў на шай мясц овас ці чор-
та. Ёсць яны, то ль кі скід ва юцца кім-не будзь.

Яшчэ мая баб ка рас каз ва ла, што з ёй ад бы ло ся.
За ся лі лі ся яны ў но вую ха ту, і кож ную ноч 

па ча лі к ёй чэр ці ў ха ту пры хо дзіць. По йшла к 
су се ду, рас ка за ла, той па смя яўся з яе, але ска-
заў: «На чуй у ма ёй ха це, а я па йду да ця бе». І па-
йшоў…

Час быў апоў нач. Спіць су сед і чуе: та кі го ман 
у ха це ста іць!.. Ка лі па гля дзеў у шчэ лі ну: за ста-
лом пяць чар тоў ся дзіць, і ўсе га рэл ку п’юць. 
Слу хае су сед і чуе:

— Што мы бу дзем з імі ра біць?
— З кім?
— З ты мі, хто га рэл кі не п’е, не ху лі га ніць.
— Мы ім зро бім ка ру — бу дуць піць, па ка не 

па то пяц ца ў ві не.
Спу жаў ся су сед, вы бег з ха ты. На заў тра па-

зва лі свяш чэн ні ка, і ўсё знік ла.

* * *
Мая ма ці на Са ву (цар коў нае свя та) вы шы ва-

ла. А на два рэ ноч, яна ад на з дзе ць мі ў ха це. Яна 
да жда ла по ўна чы і ляг ла, на кры ла са коў драю. 
Праз не ка то ры час яна па ча ла ад чу ваць, што не-
хта сцяг вае гэ ту коў дру. Ёй ста ла жуд ко. Пер шы 
раз яна, ні чо га не пад умаў шы, пад цяг ну ла коў-
дру да ся бе, і так са ма не хта зноў па чаў зцяг ваць 
яе. Па ўта ры ла ся та кое раз оў мо жа ча ты ры ці 
пяць. Спу жаў шы ся, ма ці се ла і па ча ла ма ліц ца. 
Па чуў ся вя лі кі шум, і ўсё хут ка сціх ла.

На заў тра ска за лі ёй, што ха та но ва, не па све-
ча на. Па зва лі свяш чэн ні ка, той па свя ціў ха ту і 
бо лей та ко га не бы ло.

Мне ба бу ля ка за ла, што чорт час цей за ўсё 
ро біц ца хлоп цам пры го жым. На кра са ту — кра-
сі вей кра сі ва га, з бліш чус ты мі пу га ві ца мі на ру-
баш цы. А мо жа пры кі нуц ца жы вё лай.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

ЖЫ ВЁ ЛЫ І РАС ЛІ НЫ

Бу сел

 Ка лі пер шы раз вяс ною ўба чыш бус ла, які ля-
ціць, то бу дзеш увесь год зда ро вы, а ка лі ста іць 
— хво ры.

Ва вёр ка

Ка лі ва вёр ка лі няе ад га ла вы да хвас та — гні-
лая зі ма, а ка лі ад хвас та да га ла вы — ма роз ная.

Ва ро на

Ва ро на кар кае — аб авяз ко ва бу дзе бя да.
Ка лі ве ча рам ва ро ны па чы на юць ме та цца 

ўверх і ўніз — ноч чу бу дзе за вея.
Ка лі ва ро на пры ля ціць да ця бе на двор, то, 

зна чыц ца, што-не будзь зда рыц ца ці трэ ба ча-
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каць дрэн ных на він. Ка лі ва ро на пры ля тае да 
май го два ра, я за ўсё ды ка жу: «Ля ці ад сюль. Хай 
та бе бу дзе тое, што ты мне ня сеш».

Ве раб’і і хат нія птуш кі

Ка лі хат няя птуш ка ашчып ва ецца, то бу дзе 
дождж.

Ка лі ве раб’і чы ры ка юць — бу дзе цяп ло.
Ку ры і ве раб’і ку па юцца ў пы лі — дрэн нае 

над вор’е.

Гал ка

Ка лі гал кі збі ра юцца у ку чу, то аб авяз ко ва 
трэ ба ча каць цяп ла.

За яц

Ка лі за яц пе ра бя жыць да ро гу, то бу дзе ўда ча.
Ка лі ў пер шую па ро шу ба га та сля доў за йца — 

вы па дзе снег і бу дзе цяп ло.
Ку куш ка
Ку куш ка ку куе на су хім дрэ ве — бу дзе ма-

роз.

Са ва

Ра ней ка за лі, што ка лі ноч чу са ва кры чыць, 
то аб авяз ко ва не хта па мрэ.

Са ба ка

Са ба ка скруч ва ецца ка ла чом — хо лад, рас-
цяг ва ецца па зям лі — цяп ло.

Ка лі са ба ка вые, за драў шы га ла ву ўверх, то 
бу дзе па жар, а апус ціў шы ўніз — смерць.

Пчо лы

Ка лі пчо лы ве ча рам пра цу юць по зна, а ра ні-
цой ся дзяць у вул лях, то бу дзе дрэн нае над вор’е.

Аль ха, бя ро за

Ка лі ў до ме на ра джа ла ся да чка, то ў се ліш чы 
са дзі лі бя ро зу, а ка лі сын — клён.

Ка лі вяс ною бя ро за ра на рас пус ці ла ся, то трэ-
ба ча каць су хо га ле та. А вось ка лі аль ха рас пус-
ціц ца ра ней за бя ро зу, то ле та бу дзе мок рае.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

 Бя ро за — ето доб рае дзе ра во. У нас на Трой-
цу ста вяць бя роз кі ўздоўж сцеж кі, а сцеж ку па-
сы па юць жоў це нь кім пе соч кам. Са дзяць бя ро зу 
ля хат і на мо гіл цах, штоб спа кой но бы ло і жы-
вым і мёр цвум. Бя ро зы да юць нам смач ны сок.

Шчэ я знаю пра дзя рэў я вот што. Штоб хло-
пец па лю біў, моц но па лю біў дзеў ку, трэ ба най ці 
ў ле сі та кое мес то, дзе бя ро за і дуб зві лі ся ўмес-
то, дзе га лі ны іх спля лі ся. На ла маць етых га лін, 
за ва рыць іх, а па том даць на піц ца ета му хлоп цу. 
І ён бу дзе лю біць етую дзеў ку ўсю сваю жыз ню 
і ні ко лі ее не кі не. Мож но і дзеў цы даць па піць, 
штоб ена мац ней лю бі ла. Та ды та кая па ра бу дзе 
жыць раз ом да смер ці. Ве ль мі важ но най ці та ко-
го ду ба з бя ро заю.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

Асі на

 Асі на — ето па га ное дзе ра во, бо на ём буў 
пры бі ты Ісус Хрыс тос. Асі на вум ка лом ад га ня-
юць не чыс тую сі лу.

Дуб

Дуб пры дае сі лу, зда роў е, бо ён сам крэп кі і 
зда ро вы. Да ўно ста рые лю дзі, ка лі ўба чаць дуб, 
то ні ко лі не мі нуць его. Трэ ба пад айці да яго, па-
клас ці ру кі і ска заць: «Дуб-ду бо чак, мой га лу бо-
чак, дай мне сі лу ў нож кі, у руч кі, у пле чы». Па-
ста яць тро хі і па йці.

Лі па

Лі па — доб рае дзе ра во. Ка лі ў жон кі ма ло ма-
ла ка, то да юць піць атвар з лі па вых цвет коў. Шчэ 
ве ша юць на ва ро тах лі пу.

За пі са на ў в. Май се еві чы

ад Бел ка вец Анас та сіі Мак сі маў ны, 1919 г. н.,

сту дэн ткай Шын ка рэн ка А. (2005 г.)

РЭ ЧЫЎ НЫ СВЕТ

Ва ла сы

 З грэб ня ва ла сы трэ ба спа ль ваць, бо ка лі вы-
кі нуць, то бу дзе ба лець га ла ва.

Ве нік

Ка лі па еха лі гос ці, то не ль га пад мя таць, па-
куль яны ў да ро зе.

Ве ча рам не ль га пад ме таць і вы но сіць смец це.
Каб у ха це ва дзі лі ся гро шы, то трэ ба ста віць 

ве нік у ку ток уніз руч кай.
Ма ла дых дзяў чат не ль га аб мя таць ве ні кам, 

бо не по йдуць за муж.

Дзяр кач

 Дзер ка чом не ль га біць ча ла ве ка, бо ча ла век 
бу дзе му чыц ца.

Не ль га пе ра сту паць ча раз ве нік, бу дзе пло хо.

За слан ка

Ка лі ся да лі за стол есці, то за кры ва лі печ за-
слан кай, каб лю дзі не аб га вар ва лі.

Ка жух

На ка жух на вя сел лі са дзяць ма ла дых, каб ба-
га та жы лі.

Люс тэр ка

Ка лі раз бі ва ецца люс тэр ка, то бу дзе ня шчас це.
Не ль га ма ла дым дзяў ча там гля дзец ца ў раз бі-

тае ці па ко ла тае люс тэр ка, бо та ды яны ні ко лі не 
вы йдуць за муж.

Ка лі ў ха це па кой нік, то аб авяз ко ва трэ ба за-
кры ваць люс тэр ка, бо ка лі ўба чыш ня бож чы ка ў 
люс тэр ку, то хут ка сус трэ неш ся з ім на тым све це.

Не ль га гля дзець у зер ка ло ўве ча ры, бо онэ за-
бі рае сон.

Не ль га дзі віц ца ў раз бі тэ зер ка ло, бо бу дзе 
пло хо.

Нож
Ка жуць, што не ль га есці з на жа, бо бу дзе піць 

муж або жон ка.
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Не ль га астаў ляць нож на ста ле, бо ў ха ці бу-
дзе свар ка.

Не ль га есці з но жа, бо з кім-не будзь по сва-
рыш са.

Па ле на

Ка лі на ра джа ла ся дзі ця, то яго кла лі пад печ 
на па ле на і ка за лі: «Ля жы ў ка лыс цы ці ха, як ля-
жыць гэ та па ле на пад печ чу».

Па рог

Не ль га зда ро вац ца праз па рог, мес ці му сар 
пад па рог, пе рад аваць што-не будзь це раз па рог, 
бо гэ та пры вя дзе да ня шчас ця. А ка лі доў га ста-
яць у па ро зе, то не вы йдзеш за муж.

Не ль га зда ро вац ца і ні чо га да ваць ча раз па-
рог, бо бу дзе ве ль мі пло хо.

Як у ха ту пры во дзяць ня вес тку, то пе рад па-
ро гам трэ ба ска заць, шо гэ то но вы член сем’і, бо 
ко ло по ро га жы вуць умер шыя, і оны мо гуць на-
вра дзіць та му ча ла ве ку.

Соль

Ка лі рас сып леш соль, то трэ ба аб авяз ко ва 
смя яцца, бо бу дзеш моц на пла каць.

Стол

Стол всег да дол жэн быць чыс тым.
Не ль га ся дзець на ста ле, бо бу дзе пло хі дзень.
Не ль га шчы таць за ста лом гро шы, бо іх не бу-

дзе.
Ма ла дой дзяў чы не не ль га ся дзець на вуг лу 

ста ла, бо не вы йдзе за муж.

Час та кол

У час ка ляд ных свят дзяў ча ты аб ды ма лі чыс-
та кол і гля дзе лі, ці бу дуць яны ў па ры ў гэ тым го-
дзе: ка лі аб хо піш цот ную ко ль касць чыс та ко лін, 
то бу дзеш у па ры, а ка лі ня цот ную, то — не.

Ча сы

Не ль га да рыць ча сы ма ла дым, бо бу дуць ве-
ль мі пло хо жыць ці раз ойдуц ца.

Шап ка

Не ль га астаў ляць шап ку на ста ле, бо бу дзе 
моц на ба лець га ла ва.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2006 г.)

Шпі ль ка (бу лаў ка)

Уба чыць яе на да ро зе — к сле зам.
Шпі ль ка за сце ра гае ад згла заў, ка лі яе пры-

шпі ліць га лоў кай уніз.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ка ця ры ны Іва наў ны, 1951 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

ТЛУ МА ЧЭН НЕ СНОЎ

 Ва да цём ная — к хва ро бе, свет лая — к доб ра му.
Зя лё нае жы та — ха ра шо, ідзеш па ім — к доб-

рай вес ці.
Ка ль цо — пла хое бу дзе.
Ка ро ва — к ба лез ні.
Кот — во раг.
Кош ка — к гас цям.
Клад біш ча — к шчас цю.
Па жар — хто-та што-та ўкра дзе.
Па кой нік — к пе ра ме не па го ды.
Мя дзведзь — к жа ні ху.
Цар ква — цюр ма.

За пі са на ў в. Сня дзін

ад Ані чэн ка Еўда кіі Пят роў ны, 1921 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д.(2007 г.)
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З
 а гад ка — адзін з уні ка ль ных фа льк лор ных  
 жан раў. Па-пер шае, не вя лі кая па па ме рах,  
 яна змяш чае да во лі знач ны аб’ём інфар ма-

цыі, што ад люс троў вае на род ны све та пог ляд, 
уяў лен ні, успры ман не ча ла ве кам све ту і ся бе ў гэ-
тым све це. Па-дру гое, за гад кі ма юць най бо льш 
ста ра жыт нае па хо джан не і тым не менш, на пра-
ця гу доў га га ча су ня змен на за ха ва лі свае струк-
тур ныя кам па нен ты і пры нцы пы жан раў тва рэн-
ня. Па-трэ цяе, за гад ка як ні які іншы жанр зве да ла 
тран сфар ма цыі з бо ку фун кцы яна ль най пры зна-
ча нас ці, пра йшоў шы шлях ад сфе ры сак ра ль най, 
ка лі па та емныя ве ды на ле жа лі то ль кі вы бра ным 
(жра цам) і дзе ня ве дан не ад гад кі маг ло пры но сіць 
смерць, праз па сту по вае «спраш чэн не», пе ра ва гу 
за баў ля ль най, гу ль нё вай фун кцыі да ася род ку мо-
ла дзі (за гад ван не на вя чэр ніх по прад ках, у час вя-
сел ля), а па сля і да дзі ця чай сфе ры.

Ад нак на ват у гэ тай сфе ры за гад ка вы кон вае 
не то ль кі за баў ля ль ную, але і эстэ тыч ную, на ву-
ча ль ную, вы ха ваў чую фун кцыі. Як слуш на за-
ўва жыў Н. С. Гі ле віч, ме на ві та праз за гад ку дзі-
ця ўва хо дзіць у свет па эзіі, гэ ты жанр да па ма гае 
«ад кры ваць ча ла ве ку па эзію ва ўсім, што яго 
акру жае» [2, с. 8].

За гад ка і сён ня за ста ецца лю бі мым жан рам 
дзя цей, ды і да рос лых, пра што све даць шмат лі-
кія за пі са ныя ў наш час ва ры янты, у тым лі ку і 
на Пет ры каў шчы не.

А. І. Гур скі вы зна чае за гад ку як «іншас ка за-
ль ны твор ма лой фор мы (па рэ мія), у асно ве яко-
га ля жыць мас тац кае па ра ўнан не раз на стай ных 
з’яў і прад ме таў рэ ча існас ці на асно ве іх пад-
абен ства» [3, с. 177]. Та кое азна чэн не ве ль мі 
слуш нае і вы чар па ль нае ў да чы нен ні да су час на-
га ста ну бы та ван ня жан ру. Але ве ль мі ці ка выя 
рэ чы на зі ра юцца, ка лі пра са чыць пэў ную ды на-
мі ку воб раз нас ці ў за гад ках. Та ды мож на ўба-
чыць, што пры род ныя з’явы і аб’екты на ва ко ль-
най рэ ча існас ці ўва саб ля юцца ў воб ра зах жы вё-
лы, ча ла ве ка, рас лі ны або про ста праз апі сан не 
ад мет ных ха рак та рыс тык за га да на га прад ме та. І 
гэ тыя воб ра зы ў бо ль шас ці вы пад каў на цы яна-
ль на мар кі ра ва ныя.

Так, то ль кі ў бе ла ру саў пры за гад ван ні со нца, 
ма лан кі і ме ся ца мож на сус трэць воб раз ліс кі. 
Пры гэ тым, ка лі ў якас ці ад гад кі вы сту пае ме сяц 

або ма лан ка, то ў фан тас тыч най ліс кі з’яўля-
юцца за ла тыя рож кі. Та кая за гад ка бы туе і на 
Пет ры каў шчы не: «Бег ла ліс ка ка ля ле су бліз ка: 
ні сцеж кі, ні да рож кі, то ль кі за ла тыя рож кі. Ма-
лан ка» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 
1923 г. н., в. Кол кі). Сап раў ды па этыч ны і трап ны 
воб раз. Па-пер шае, вы ка рыс та на пад абен ства 
па ко ле ры жы вё лы і за га да ных з’яў (жоў ты, ры-
жы). Па-дру гое, «ма лан ка васць» рэ акцыі сап-
раў днай лі сы пе ра хо дзіць і на та кую ж з’яву 
пры ро ды. Сю ды ж упля та ецца і пэў ны мі фа ла-
гіч ны, сак ра ль ны сэнс, ука зан не на ня бес ную 
пры на леж насць воб ра за: фі гу ра ван не зо ла та, 
якое, па свед чан ні Т. А. Агап кі най, «су аднос нае з 
уяў лен ня мі аб «вер хнім» све це, сфе ры бос ка га, 
з вы шэй шы мі каш тоў нас ця мі і у той жа час з 
«тым све там»» [1, с. 352]. Не здар ма та кі эпі тэт 
мы сус трэ нем і пры за гад ван ні да жджу, на ту ра-
ль на ме ся ца і со нца, зо рак.

А вось ужо та кі па трэб ны хат ні аб’ект, як 
ігол ка, на Пет ры каў шчы не ўяў ля ецца ў воб ра зе 
хат няй жы вё лы — свін кі, але так са ма не звы чай-
най, бо яна мае льня ны хвос цік: «Ля жа ла свін ка, 
глад ка спін ка, а хвост іль ня ны. Гол ка з ніт каю» 
(за пі са на В. Мя жэ нь ка, А. Ма ша ко вай ад А.Т. Бі-
чан, 1905 г. н., в. Баг ры ма ві чы). Та кое ж спа лу-
чэн не бліз кіх да све ту ча ла ве ка за га да на га 
аб’екта і яго ме та фа рыч на га за мяш ча ль ні ка сус-
тра ка ем яшчэ ў ад ной за гад цы: «Бя жыць бук, у 
дзі рач ку стук. Ключ і за мок» (за пі са на А. Гаў-
рык, А. Леў ка вец, І. Свяр дло вай ад А. А. Кур чы-
ча, 1925 г. н., в. Га лу бі ца). А стог се на па ўстае 
ахвя ра ва ль най жы вё лай, якую з’елі дра пеж ні кі 
(у да дзе ным вы пад ку так пад аец ца ча ла век): 
«Ваў кі ва ла з’елі, то ль кі хвост па кі ну лі. Раз абра-
ны стог се на» (за пі са на Д.У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі-
мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

Не менш ці ка вы мі ха рак та рыс ты ка мі надзя-
ля юцца і воб ра зы пту шак, пры ве дзе ныя ў за гад-
ках. Так, у гэ тым ча роў ным све це га луб кі зна хо-
дзяц ца пад зям лёй: «Два га луб кі па падзя мел лю 
ля та юць. Ле мя хі» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге-
ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі). Бач на, што з ад на-
го бо ку у ме та фа рыч най час тцы па ўстае птуш ка, 
лю бі мая на ро дам, якая лі чы ла ся ў мі фа ло гіі Бо-
жым вес ту ном, ува саб лен нем ча ла ве чай ду шы. 
Ча му ж яе змяс ці лі не да не ба, а пад зям лю? 

Але на АЛФЁ РА ВА

ЗА ГАД КІ
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Спра ва ў тым, што і ле мя хі — не звы чай ная пры-
ла да пра цы. Пры яе да па мо зе апра цоў ва юць 
зям лю, якая так са ма лі чы ла ся свя той, і ад якас ці 
та кой апра цоў кі за ле жыць і бу ду чы ўра джай.

Яшчэ ад на важ ная ў мі фа ло гіі птуш ка — кач-
ка. У за гад ках у якас ці асноў най яе ха рак та рыс-
ты кі пад ува гу бя рэц ца ме на ві та рэ зкі го лас. І 
за гад ва юцца так ад па вед ныя рэ чы. На прык лад, 
у рус кай і ўкра інскай за гад ках кач ка ўва саб ляе 
гром (што мож на рас тлу ма чыць мі фа ла гіч ны мі 
су вя зя мі), а вось у за гад цы, што бы туе на тэ ры-
то рыі Пет ры каў ска га ра ёна, пад обная сі ту ацыя 
апіс ва ецца ў да чы нен ні да ру кат вор на га 
аб’екта, які так са ма ва ло дае вы ключ най сак ра-
ль нас цю, — зво на: «Крык ну ла вут ка — аж на 
мо ры чут ка. Саб ра лісь дзет кі, а ні ад ной мат-
кі» (за пі са на А. А. Гаў рык, А. Леў ка вец, І. Свяр-
дло вай ад А. А. Кур чы ча, 1925 г. н., в. Га лу бі ца).

Ча сам за гад ка, асаб лі ва ство ра ная ў наш час, 
мае вы гляд не вя лі ка га вер ша і амаль не вы ка-
рыс тоў вае пры го жых, ча роў ных ме та фар і апі-
сан няў. Так, у ад ной з за га дак, за пі са ных у в. Ся-
ке ры чы Пет ры каў ска га ра ёна, птуш ка вы сту пае 
як ро да вая на зва ў ад но сі нах да за га да на га 
аб’екта. Са ма за гад ка ся род мнос тва ўлас ці вых 
ёй пры го жых па этыч ных тро паў вы ка рыс тоў вае 
то ль кі гі пер ба лу: «То пціч ка-не вя ліч ка, а во чы па 
па ўпу да. Ся дзіць на ёлцы ў ле се, яе ба яцца дзе ці. 
Са ва» (за пі са на С. Бе ль ка ад А. П. Мыш ка вец, 
1928 г. н., в. Ся ке ры чы). Та кія за гад кі ад га даць 
пра сцей, але губ ля ецца тая са ка ві тасць, якая і 
над ае гэ та му жан ру та ямні часць і вы клі кае да 
яго ці ка васць і су час ных дзя цей.

Най бо льш ба га тыя ў воб раз ным і па этыч ным 
пла не за гад кі, дзе аб’екты пад аюц ца праз воб ра зы 
лю дзей, ся мей ныя ад но сі ны, імё ны. Тут ад люс тра-
ва ны ўсе на за па ша ныя ку ль ту рай су вя зі. Так, ве-
ль мі па пу ляр ным на Пет ры каў шчы не ста но віц ца 
за гад ван не прад ме таў, што зна хо дзяц ца по бач, 
або час так ад на го аб’екта праз ад но сі ны сва якоў. 
Та кая з’ява да во лі ты по вая для ўсіх сла вян. Та кім 
чы нам за гад ва ецца печ, агонь і дым з ха рак тэр ным 
для іх апі сан нем, што зноў-та кі ма люе за ча ра ва ль-
ную кар ці ну: «Ма ці таў сту ха, да чка кра су ха, а 
сын пе ра бой» (за пі са на В. Мя жэ нь ка, А. Ма ша ко-
вай ад А. Т. Бі чан, 1905 г. н., в. Баг ры ма ві чы). А вось 
як уяў ля юцца граб лі: «Ма ці з ло каць, ба ць ка з са-
жань, а дзе ці па па ль цу» (за пі са на Д. У. Ягур ад 
Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі). У вы гля дзе 
ад ной сям’і пад аюц ца і пчо лы, што ад па вя дае пры-
род ным свед чан ням пра іх: «Сям’я ба га та, ды два 
лок ці ха та. Ву лей» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге-
ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі). А без ліч ка лас коў у 
сно пе, роў ных па між са бой, па ўстае ў воб ра зе 
друж ных бра тоў: «Ты ся чы бра тоў звя за ны, ад ным 
по ясам пад пе ра за ны» (за пі са на Д. У. Ягур ад 
Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі). У за гад цы 
пра са ні кож ны з та кіх «сва якоў» мае пэў ную 
інды ві ду алі за цыю — імя, якое так са ма ня се ад мет-
нас ці на цы яна ль най тра ды цыі, па ко ль кі звы чай на 
ўжы ва юцца най бо льш рас паў сю джа ныя на гэ тай 
тэ ры то рыі імё ны: «Во сем бра тоў Кан дра тоў, два 
бра цен ні кі Аміл ля ны ды дзве сяс тры Улля ны. Са-
ні» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. 
н., в. Кол кі). Уво гу ле воб раз «бра та Кан дра та» да-
во лі час ты ў бе ла рус кіх і ўкра інскіх за гад ках. Яго 

імя ча сам звяз ва юць з мі фам пра гра маў ні ка і па-
ка ра ных ім жон ку і дзя цей, адзін з якіх вы жыў і 
ад ра дзіў ся ў вы гля дзе рас лі ны. Ве ра год на, та кое 
мер ка ван не да пуш ча ль нае ў за гад ках пра мак 
(так са ма не звы чай ную квет ку), грыб і збож жа. У 
да лей шым жа гэ ты па пу ляр ны воб раз мог пе ра хо-
дзіць без не пас рэд най мі фа ла гі за цыі на іншыя 
аб’екты рэ ча існас ці. У пры ват нас ці, у Пет ры каў-
скім ра ёне пад обная за гад ка мае ад гад ку «свер-
дзял»: «Быў у мя не брат Кан драт. Сквозь сце ны 
пра йшоў, ка ро бач ку гро шай най шоў» (за пі са на 
А. А. Гаў рык, А. Леў ка вец, І. Свяр дло вай ад 
А. А. Кур чы ча, 1925 г. н., в. Га лу бі ца).

Ці ка вая за гад ка, дзе но гі пад аюц ца праз су-
цэ ль ны ча ла ве чы воб раз гос ця: «Пры йшоў госць 
ды пад ла ву. Но гі» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге-
ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі). Ві да воч ны пе ра-
нос з час ткі на цэ лае (сі нек да ха), што да па ма гае 
за шыф ра ваць па трэб ны аб’ект, а пры раз гад ван-
ні вы клі кае здзіў лен не і на ват усмеш ку.

У за гад цы пра лю ль ку воб раз ча ла ве ка ўжо не 
ня се адзна кі пе ра но су. Ён рэ аль ны, не звы чай ная 
то ль кі пры ла да ў яго ру ках, якую да во лі цяж ка 
ўя віць: «Ідзе стар чык, ня се стаў чык: і кі піць, і ва-
рыц ца, і да лоў не ва ліц ца» (за пі са на Д. У. Ягур ад 
Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

А за гад ка пра та кую, зда ва ла ся б, звы чай ную 
хат нюю рэч, як гар шчок, мае і пэў нае фі ла соф-
скае ад цен не, хоць да след чы кі слуш на сцвяр-
джа юць, што пад обныя раз ва жан ні не для за га-
дак. Але як пры го жа спа лу ча ецца бы та ван не 
звы чай най хат няй рэ чы з эта па мі ча ла ве ча га 
жыц ця: «Як ма ла ды быў — лю дзей кар міў, як 
ста ры стаў — спа ві вац ца стаў, як па мёр — кос-
ці вы кі ну лі, і са ба кі не ядуць» (за пі са на Д. У. Ягур 
ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

У не ка то рых за гад ках і са мі ма тэ ры яль ныя 
аб’екты вы сту па юць за мяш ча ль ні ка мі іншых 
прад ме таў. Так, праз дзеж ку або боч ку мо гуць за-
гад вац ца і яйка, і свін ня з па ра ся та мі: «Па ўна дзе-
жач ка ві на, ды й за мо чач ка ня ма. Яйка» (за пі са на 
А. Гаў рык, А. Леў ка вец, І. Свяр дло вай ад 
А. А. Кур чы ча, 1925 г. н., в. Га лу бі ца); «Ка ля боч кі 
ка ча юцца клу боч кі. Свін ня і па ра ся ты» (за пі са на 
Д. У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

А вось гар буз пад аец ца ўво гу ле праз ве ль мі 
не звы чай ны дом і па сва ім ста но віш чы, і па 
знеш ніх ха рак та рыс ты ках: «Ля жыць дом, ні во-
кен, ні дзвя рэй, по ўны лю дзей» (за пі са на В. Мя-
жэ нь ка, А. Ма ша ко вай ад А. Т. Бі чан, 1905 г. н., в. 
Баг ры ма ві чы). А поле (се на жаць) у фан тас тыч-
ным све це за га дак ста но віц ца цэ лым го ра дам, а 
тра ва з «ле су» пе ра тва ра ецца ў ста гі-»бу дын кі» 
гэ та га «го ра да»: «Лес ся ку — лес вя не, на тым 
мес цы го рад ста не. Се на кос» (за пі са на Д. У. Ягур 
ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

Знач ная ко ль касць за га дак у ме та фа рыч най 
час тцы пад ае то ль кі апі сан не дзея нняў ці пры-
кмет, у не ка то рых вы пад ках з па ра ўнан нем: 
«Ля ціць — вые, ся дзе — зям лю рые. Жук» (за пі-
са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 1923 г. н., в. 
Кол кі); «Яно круг ла, як блі нок, яно жоў та, як цвя-
ток, грэе цёп лы ага нёк, ня се лю дзям доб ры рок. 
Со нца» (за пі са на С. Бе ль ка ад А. П. Мыш ка вец, 
1928 г. н., в. Ся ке ры чы). Але на ват у та кім ва ры-
янце ярка вы ра жа ны ад но сі ны ча ла ве ка да пэў-
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най з’явы або прад ме та. Час та дзея нні апіс ва-
юцца ў спа лу чэн ні з ад маў лен нем час так це ла 
або пры лад, не абход ных для вы ка нан ня гэ тых 
дзея нняў: «Ля ціць без крыл. Ве цер» (за пі са на 
І. Чэр ня нок, Н. Флер ка, Л. Ле мя зой, В. Міт ра хо-
віч ад М. П. То маль, 1931 г. н., в. Ту рок); «Бяз ног 
бя жыць, бяз воч гле дзіць. Ва да» (за пі са на 
Т. С. Дзей кун ад П. Ю. Да шке віч, 1938 г. н., в. 
Мы шан ка). Апош ні тып за га дак так са ма рас паў-
сю джа ны ў іншых жан рах фа льк ло ру, уклю ча-
ючы ся ў ды яла гіч ную фор му з пы тан нем-ад ка-
зам (каз кі, ба ла ды, вя се ль ныя пес ні): «Што га-
рыць буз пол ымя? Со нца»; «Што без ва ды пла-
вае? Воб лач ка» (за пі са на Н. Страл коў скай ад 
Н. М. Мат ве евай, 1927 г. н., в. Ва ню жы чы).

Звяр та юць на ся бе ўва гу дзве за гад кі пра ча ла-
ве ка, за пі са ныя на Пет ры каў шчы не. Ад на з іх ма-
люе ча ла ве ка ў вы гля дзе ўсе абдым на га Кос ма су, 
і та кім чы нам ён ста но віц ца пад обны да та го мі фа-
ла гіч на га пер шап род ка (у індый скай мі фа ло гіі — 
Пу ру ша), з час так це ла яко га ўтва рыў ся ўвесь 
Сус вет і лю дзі: «На ха ду лях дзве ма хал кі, над ма-
хал ка мі — зя вал ка, над зя вал кай — два ка ло дзе-
жы, над ка ло дзе жа мі — дзве мір гал кі, над мір гал-
ка мі — гай, за га ем — чыс тае поле, за пол ем — 
лес» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге ра сі мен ка, 
1923 г. н., в. Кол кі). Дру гі ва ры янт так са ма мае 
да ўняе па хо джан не. Ён вя до мы яшчэ са ста ра-
жыт ных ча соў як за гад ка Сфін кса, якую змог ад-
га даць то ль кі цар Эдып, тым са мым вы ра та ваў шы 
са бе жыц цё: «Зран ку хо дзіць на ча ты рох на гах, 
удзень — на дзвюх, а ўве ча ры — на трох. Ча ла век 
у роз ным уз рос це» (за пі са на Д. У. Ягур ад Е. А. Ге-
ра сі мен ка, 1923 г. н., в. Кол кі).

Та кім чы нам, у за гад ках пе рад на мі па ўстае 
ча роў ны, не звы чай ны, пры го жы свет, дзе жы-
вуць фан тас тыч ныя звя ры і птуш кі, уз во дзяц ца 
не ты по выя бу дын кі, у ім шмат не зра зу ме ла га і 
пры ця га ль на га. Маг чы ма, та му за гад ка і ў наш 
час за ста ецца па пу ляр най, ад гу ка ючы ся на но-
выя рэ аліі на ва ко ль най рэ ча існас ці. Але на ват у 
гэ тым ча роў ным све це мож на знай сці тлу ма чэн-
не ўзнік нен ня та го або інша га воб ра за, і ў гэ тым 
вы пад ку яшчэ бо льш здзіў ляе і ўраж вае на зі ра-
ль насць і чу лае стаў лен не на шых про дкаў да на-
ва ко ль на га све ту.
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ЗА ГАД КІ
 Быў у мя не брат Кан драт,
Сквозь сце ны пра йшоў,
Ка ро бач ку гро шай най шоў. (Свер дзял)
Ба ла бан бя жыць,
Ба ло та дры жыць. (Ба ран)

Па ўна дзе жач ка ві на,
Ды й за мо чач ка ня ма. (Яйка)

Крык ну ла вут ка,
Аж на мо ры чут ка.
Саб ра лісь дзет кі,
А ні ад ной мат кі. (Звон)
Бя жыць бук, у дзі рач ку стук. (Ключ і за мок)
Улезь на мя не, па тра сі, та бе бу дзе доб ра, а 

мне лёг ка. (Гру ша)

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Кур чы ча Аляк сан дра Аляк сан дра ві ча, 1925 г. н.,

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 То пціч ка-не вя ліч ка, а во чы па па ўпу да. Ся-
дзіць на ёлцы ў ле се, яе ба яцца дзе ці. (Са ва).

Ідзёт, он ідзёт, а но жэк не ма ець. Бе гіць он, 
бе гіць, лю дзей аб га ня іць. І траў ку, і поле, і зе лен 
лу жок. (Дож джык).

Ён ка лю чы, як ігол кі, не да тро неш ся ру кой, а 
як возь меш яго ў ру кі, за кры чыш ты: «Ой, ой, 
ой!» (Во жык).

Ён з вя лі кай дзю бай, бе лы, стро іць дуп лы ён 
на дрэ ве, лю біць дзе так да гля даць, у тра ве ву жоў 
шу каць. (Бу сел).

Яно круг ла, як блі нок, яно жоў та, як цвя ток, 
грэе цёп лы ага нёк, ня се лю дзям доб ры рок. (Со н-
ца).

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 З га ры пад ае, а ўні зе б’е. (Гром)
Ля ціць без крыл. (Ве цер)
На ва дзе ро дзіц ца, а ва ды ба іцца. (Лёд)
Ле там адзя ва ецца, зі мой раз дзя ва ецца. (Дрэ ва)
Не прадзе, не тчэ, а лю дзей апра нае. (Авеч ка)
Ста іць пан енка, і хто не йдзе — гля дзіць на 

яе. (Люс тэр ка)

За пі са на ў в. Ту рок

ад То маль Ма рыі Па ўлаў ны, 1931 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Што га рыць без пол ымя? (Со нца)
Што без ва ды пла вае? (Воб лач ка)
Які год цяг нец ца адзін дзень? (Но вы год)
Не сла гас па ды ня ў ко шы ку 10 яец, а дно ўпа ла. 

Ко ль кі за ста ло ся? (Ні чо га, усе раз бі лі ся)
Ся дзець у кру гу 4 кош кі, су праць кож най 

кош кі па тры. Ко ль кі бы ло раз ам? (Ча ты ры)

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Мат ве евай Ні ны Мі ка ла еўны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Страл коў скай Н.

 Ма ці таў сту ха, да чка кра су ха, а сын пе ра бой. 
(Печ, агонь, дым)

Ля жа ла свін ка, глад ка спін ка, а хвост іль ня-
ны. (Ігол ка з ніт каю)

Ля жыць дом, ні во кен ні дзвя рэй, по ўны лю-
дзей. (Гар буз)

За пі са на ў в. Баг ры ма ві чы

ад Бі чан Аляк сан дры Тра фі маў ны, 1905 г. н.,

сту дэн тка мі Мя жэ нь ка В., Ма ша ко вай А.
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 Ста іць га ра.
Спе ра ду ві лы, 
Зза ду мят ла. (Ка ро ва)

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Яры га Пра скоў і Про ха раў ны, 1918 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Га лі най Фё да раў най (2007 г.)

 Сам драў ля ны, а га ла ва жа лез ная. (Ма ла ток)

Ко ціц ца ба ры ль ца, ні дна ні ры ль ца. (Яйка)

Чыр во нае це ль ца, ка мен ная сэр ца,
Він нае на смак, а за вец ца як? (Віш ня)

Са мо го лае, а за па зу хай са роч ка. (Свеч ка).

Зран ку хо дзіць на ча ты рох на гах,
Удзень — на дзвюх, а ўве ча ры — на трох. (Ча-

ла век у роз ным уз рос це)

Сам ка роль куе, а нам не дае. (Гро шы)

Сам ба ра да ты, пу зам ба га ты. (Пан)

Ваў кі ва ла з’елі, то ль кі хвост па кі ну лі. (Раз-
абра лы стог се на).

Сям’я ба га та, ды два лок ці ха та. (Ву лей)

Як ма ла ды быў — лю дзей кар міў,
Як ста ры стаў — спа ві вац ца стаў,
Як па мёр — кос ці вы кі ну лі, і са ба кі не ядуць. 

(Гар шок)

Ка ля боч кі ка ча юцца клу боч кі. (Свін ня і па-
ра ся ты)

Пры йшоў госць ды пад ла ву. (Но гі)

Бег ла ліс ка ка ля ле су бліз ка:
Ні сцеж кі, ні да рож кі,
То ль кі за ла тыя рож кі. (Ма лан ка)

На ха ду лях дзве ма хал кі,
Над ма хал ка мі зя вал ка,
Над зя вал кай два ка ло дзе жы,
Над ка ло дзе жа мі дзве мір гал кі,
Над мір гал ка мі гай,
За га ем чыс тае поле,
За пол ем — лес. (Ча ла век)

І на жом зра за лі, і дра ма мі вя за лі,
А ён не пла ча, а па пад ло зе ска ча. (Ве нік)

Ідзе стар чык, ня се стаў чык:
І кі піць, і ва рыц ца, і да лоў не ва ліц ца. (Лю ль ка)

Два га луб кі па падзя мел лю ля та юць. (Ле мя хі)

Ма ці з ло каць, ба ць ка з са жань,
А дзе ці па па ль цу. (Граб лі)

Во сем бра тоў Кан дра тоў,
Два бра цен ні кі Аміл ля ны
Ды дзве сяс тры Улля ны. (Са ні)

Лес ся ку — лес вя не,
На тым мес цы го рад ста не. (Се на кос)

Ты ся чы бра тоў звя за ны,
Ад ным по ясам пад пе ра за ны. (Сноп)
Шын кі-брын кі на дзве па ла він кі. (Рэ згі ны)
Ві са ві сіць, хо да хо дзіць.
Ві са ўпа ла — хо да з’ела. (Свін ня і жо луд)

Ся род ха ты ві сіць чорт лу па ты. (Лам пач ка)

Ма ле нь кі та ла лай чык ха ту пі ль ну ею (За мок)

Ма ці — таў сту ха, да чка — кра су ха,
Сын — пе ра бор, вы йшаў гу ляць на двор. 

(Печ, ко мін, дым)

За пі са на ў в. Кол кі

ад Ге ра сі мен ка Ефра сін ні Андрэ еўны, 1923 г. н.,

сту дэн ткай Ягур Д. (2010 г.)

 Хто ля ціць без кры лаў? (Ве цер)
У агні мок не, а ў ва дзе со хне. (Свеч ка)
Ля ціць — вые, ся дзе — зям лю рые. (Жук)
Без ко ра ня, а рас це. (Ка мень)

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Мі ха ле віч Ган ны Іга раў ны, 1957 г. н.,

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

 Без ко ра ня, а рас це. (Ка мень)
Без ног бе жыць, без воч гле дзіць. (Ва да)
У ва дзе ро дзіц ца, а ва ды ба іцца. (Соль)
Ро та не ма, а зу бы ма юцца. (Граб лі)
Хто ле ціць без кры лаў? (Ве цер)

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Да шке віч Па ра скі Юр’еўны, 1938 г. н.,

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

ДЗІ ЦЯ ЧЫ ФА ЛЬК ЛОР
ДРАЖ НІЛ КІ

 Ві ця, Ві ця, Ві ця ля,
З’еў ка ро ву і ця ля,
І два нац цаць па ра сят,
То ль кі хвос ці кі ві сяць.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.).

ЗА БАЎ ЛЯН КІ

 — Ла душ кі-ла душ кі,
Дзе бы лі?
— У ба буш кі!
— Што елі?
— Каш ку!
— Што пі лі?
— Ма ла ко.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ба тан Во ль гі Мі ка ла еўны, 1934 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Хо дзіць бу сел по бо ло ту,
Го ніць жа бу на ро бо ту.
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Жа ба ка жэ: «Не по йду!»
Бу сел ка жа: «За вя ду!»
Жа ба ка жэ: «У мор ду дам!»
Бу сел ка жа: «У суд пад ам!»

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ба тан Во ль гі Мі ка ла еўны, 1934 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н.

 Па йшоў ко цік на тор жок,
Ку піў Нін цы пі ро жок.
Ці са мо му есці,
Ці Ні ну ль цы не сці?
Баю, ба юшкі, баю,
А я раз уку шу,
По тым Нін цы за ня су.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка

ад Труш чан ка Во ль гі Фё да раў ны, 1924 г. н.,

сту дэн ткай Труш чан ка Н. (2007 г.)

 Бя рэш дзі ця ці ле вую нож ку і пра вым па ль-
цам сту ка еш у пят ку і пры га вар ва еш:

Кую, кую ў нож ку,
Па едзеш у да рож ку,
Да рож ка кры ве нь ка,
Ка был ка сля пе нь ка.
Не чым ко ней пад ка ваць —
Бу дам до ма на ча ваць.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Ду бі ны Лі дзіі Андрэ еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Да рос лыя з ма лы мі гу ля юць па-роз на му, але 
час цей ўся го яны за баў ля юць дзя цей, пры гэ тым 
пры га вор ва юць роз ныя за баў лян кі:

Ла ду-ла ду-лад кі,
Ла ду-ла ду-лад кі.
— А дзе бы лі?
— У баб кі.
— А што елі?
— Каш ку.
— А што пі лі?
— Браж ку.
Ба бу ль ка ка за ла,
Як нас час та ва ла:
 — Пры ха дзі це час цей,
Па час тую ле пей:
Дам вам сы рак ваш кі,
Бя ро за вай каш кі,
Пі раж коў у ма ку
І роз ных пры сма каў.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча,

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.)

 Хто-не будзь ста віць да лонь, а дзе ці ўпі ра юцца 
па ль чы ка мі. Той ка жа: «Пад ма ею крыш кай саб-
ра лі ся мыш кі. Ста ла ба буш ка счы таць, на счы та ла 
25». Дзе ці да лжны ўбраць па ль чы кі, а хто не 
ўспее, той «ста віць крыш ку» і па ўта рае сло вы:

Па йшоў кот пад мас ток,
Зла віў рыб ку за хвас ток:

Ці са мо му з’есці?
Ці Ксю шы за нес ці?
Па йшоў кот да хат кі,
Па ма ро зіў лап кі.
Па ма ро зіў лап кі,
Па лез на па лат кі.
Па лез бы ён вы шэй,
Да ба іцца мы шэй.
А там мыш кі ду рэ лі —
Ко ці ку хвост аб’елі.

За пі са на ў г. Пет ры каў

ад Ры бал ка Ксе ніі, 1999 г. н.,

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

ЗА КЛІЧ КІ

 Дож джык-дож джык, се ка ні,
Ба бу з поля пра га ні.
Ба ба не ба іцца —
За тра ву дзяр жыц ца.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ба тан Во ль гі Мі ка ла еўны, 1934 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Дож джык, дож джык, сы па ні,
Ба бу з поля пра га ні.
Дзе да за ко сы,
Каб не бе гаў бо сы.
За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы
ад Ду бі ны Лі дзіі Андрэ еўны, 1935 г. н.,
сту дэн ткай Се нь ка С.
Дож джык, дож джык, се ка ні,
Я па еду на ка ні.
Дож джык, дож джык, пе ра стань,
Я па еду на Рас тань.

* * *
Га ры, га ры жар ка,
Пры едзе ку хар ка.
Ку хар ка на ка ро ве,
Ку хар на ка бы ле,
Дзе ці на ця ля тах,
Слу гі на шча ня тах.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча,

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.)

ЛІ ЧЫЛ КІ

 Раз, два, тры, ча ты ры, пяць,
Вы шоў за йчык па гу ляць.
Тут охот нік вы бе гае,
Пра мо ў за йчы ка стра ляе:
Піф-паф, о-ё-ёй,
Па мі рае за йчык мой.
За вез лі ёго ў бо ль ні цу —
По це раў он ру ка ві цу.
Пры вез лі ёго до мой —
От ды хае за йчык мой.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ба тан Во ль гі Мі ка ла еўны, 1934 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)
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 Раз, два, тры, ча ты ры, пяць,
Вы йшаў за йка па гу ляць,
А за за йкам шэ ры воўк,
Воўк у за йках знае тоўк.

* * *
Бег ла ў ба нь ку ча ра па ха,
Не сла ве ні чак пад па хай.

Бег ла, бег ла, ой, бя да,
Знік ла ў бо чач цы ва да.

* * *
Раз, два, тры, ча ты ры, пяць,
Бу дзям у бі тач кі гу ляць.
А хто пер вы пра іграе,
Той ка ло шы пад ра зае.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад На за ран ка Во ль гі Пі лі паў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Раз, два, тры, ча ты ры,
Кош ку гра ма це ву чы лі:
Не чы таць, не пі саць,
А за мыш ка мі ска каць.

* * *
Ся дзіць за йчык на пры печ ку,
Лі чаць дзе ці па-ня мец ку:
— Сця пан, Ля вон,
Вы йдзі з ха ты вон.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.).

 Еха ла бел ка на ця леж цы,
Прад ава ла ўсім арэш кі.
Ка му — два, ка му — тры,
А жму рыц ца бу дзеш ты!

* * *
Раз, два, тры, ча ты ры,
Мя не гра ма ці ву чы лі:
Ні чы таць, ні пі саць,
А па полю тан ца ваць.
Тан ца ваў, тан ца ваў,
Па куль но жач ку зла маў.

* * *
Гуш кі, гуш кі,
Пры ля це лі птуш кі
На ба бі ны груш кі.
Груш кі па кля ва лі
І дзя куй ска за лі.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка

ад Труш чан ка Во ль гі Фё да раў ны, 1924 г. н.,

сту дэн ткай Труш чан ка Н. (2007 г.)

 Кую-кую нож ку,
Па еду ў да рож ку.
Да рож ка кры ве нь ка,
Ка был ка сля пе нь ка,
Па вя зе ў ва зоч ку
Па та му мас точ ку,
А мас то чак вет хі,
А ва зо чак крэп кі.
Хоць ка был ка і сля пе нь ка,
Алі ж ве ль мі ўда ле нь ка!

Кую-кую нож ку,
Зноў еду ў да рож ку.

* * *
— Ла сі ца, ла сі ца, дзе бы ла?
— На лу зе.
— А дзе той луг?
— Там цвя ты рас туць.

— А дзе тыя цвя ты?
— Цвя ты дзеў кі па рва лі.
— А дзе тыя дзеў кі?
— Хлоп цы па бра лі.
— А дзе тыя хлоп цы?
— Па йшлі на вай ну.
— А дзе тая вай на?
— Па ся род жба на.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

* * *
Раз, два, тры, ча ты ры,
Кош ку гра ма ці ву чы лі:
Не пі саць, не чы таць,
А за мыш ка мі ска каць.
Сем ся мя рэй
I се ме ра свін ней:
Свін ка і свін чын брат
I ся мё ра па ра сят.

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Да шке віч Во ль гі Ана то ль еўны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

КА ЛЫ ХАН КІ

 Лю лі, лю лі, цэ лы дом спіць …
Лю лю, лю лю, цэ лы дом спіць,
А ка ток на пе чы сон сніць.
Лю лі, лю лі, лю лі.
Ці ха, мыш ка, ва ру шы ся,
Бо ка то чак пры тва рыў ся.
Лю лі, лю лі, лю лі.
Як па йшоў ма ток аб ара нак.
Лю лі, лю лі, лю лі.
Та му-ся му прад аваў,
А Ма неч цы да рма даў.
Лю лі, лю лі, лю лі.
Ско чыў ко цік у мя кі ну,
А Ма неч ка — у пя ры ну.
Лю лі, лю лі, лю лі.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Ду бі ны Лі дзіі Андрэ еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

 У дзя цін стве, як і ўсім дзе цям, мне спя ва лі ка-
лы хан кі. Час цей уся го ка лы хан кі мне спя ва ла 
ба бу ля.

Лю лі, лю лі, лю лі,
Лю лі, лю лі, лю лі,
Па лез кот па ду лі,
Па ма ро зіў лап кі,
Улез на па ла ці.
Ста лі лап кі грэц ца,
Не дзе ка ту дзец ца.
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Да йце ка ту тап кі
У аб еі лап кі.
Ня хай ка ток не вур чыць,
А ма лют ка спіць, маў чыць.
Па йшоў ка ток на вул ку,
А ты, дзі ця, у лю ль ку.
А я бу ду ка лы хаць,
Дзі ця бу дзе спаць.

* * *
Ой, баю-баю-баю,
Ой, баю-баю-баю,
Не ла жы ся на краю.
А ты з краю ўпа дзёш
І га лоў ку раз аб’ёш.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.).

КАЗ КІ

Лі са і воўк

 Жы лі не дзі ў цём ным ле сі лі са ды й воўк. Лі-
са-ку мач ка бы ла очэнь хіт рай ды пра вор най, а 
воўк — дур ны ды злы. Акра мя іх жыў у ле сі яшчэ 
і за ец се ра нь кі. Вот ад на жды за ха це ла лі са па-
есці, да й і га во ра дур но му воў ку: «Слу хай, друг 
воў ча, надо нам па ймаць ад на го се ра го за ень ку. 
Ты быс тры і раз умны, спай май яго». «Доб ра!», 
— га во ра воўк. І па бег ён его шу каць па ле се. А 
на тое ўрэ ме трэ ба ў ле су быць ахот ні кам. От бе-
жыць наш дур ны воўк, за йца ўба чыў, ды й хо ду 
за ім. А той бе жыць і пла ча: «Ма мач ка род ная, 
ра туй!» Па чу ла яго ма ль бы Со неч ка дый і сха ва-
ла, а воўк дур ны за бе гаў ся, за блу дзіў ся, а тут 
ахот ні кі за ме ці лі его да й за стрэ лі лі. А лі сі ца хіт-
рая з тых пор са ма ўсё ро біць, па ху да ла, збе га ла-
ся, бо не ма ўжэ дур но га воў ка. А за йчык з тых 
пор па жы вае ды й з за йчат ка мі і за йчы хаю, доб-
ра на жы вае. Тут і сказ кі ка нец, а хто слу шаў — 
ма ла дзец!

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Бе ль ка Мар га ры ты Арка дзь еўны, 1930 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ГУ ЛЬ НІ

 У дзя цін стве мы гу ля лі ў роз ныя гу ль ні, але 
бо льш уся го мы гу ля лі ў «Па лач ку-шу ка лач ку».

Збі ра ецца гру па дзя цей. Вы бі ра юць ад на го, 
які бу дзе ўсіх шу каць (шу ка ль ні чак). Рэ шта ха-
ва юцца хто ку ды. Ка лі ўсе сха ва юцца, шу ка ль ні-
чак на ўмоў ле ным мес цы сту кае па лач кай і го-
лас на га во рыць:

Па лач ка-шу ка лач ка,
Я іду шу каць.
Ка го я знай ду,
Та го за па лач кай па шлю.

Ка го пер ша га зна хо дзіць, той па сля та го, як усе 
зной дзе ны, ста но віц ца на мес ца шу ка ль ніч ка.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Ка зі мі ра ва Пят ра Ула дзі мі ра ві ча

сту дэн там Па рфё на вым Д. (2007 г.)

ПА ЗА АБРА ДА ВЫ ФА ЛЬК ЛОР
ПРА ПА ХО ДЖАН НЕ НА ЗВАЎ ВЁСАК

 З Брэс цкай воб лас ці адзін з кня зёў, якія там 
ула да ры лі, па слаў сва іх лю дзей, каб тыя на ла ві лі 
ры бы, чыр во най і чор най ікры пры вез лі. Та ды ў 
асноў ным шля ха мі зно сін бы лі рэ чкі, а ноч чу, 
ка лі пе ра праў ля лі ся, то ім трэ ба бы ло не дзе за-
на ча ваць. Але як за на ча ваць, ка лі не ве да еш, 
якія лю дзі тут жы вуць? У су сед няй вёс цы Да ра-
шэ ві чы жыў вя лі кі раз бой нік, які гра біў га ра ды 
ды вёс кі. Зва лі яго Да ра шэ віч, та му там на ча ваць 
не ль га бы ло, та му лю дзі па бу да ва лі ў вёс цы кап-
лі цу (цэр кву без свяш чэн ні ка). Крэст гэ та га кас-
цё ла бы ло ві даць ве ль мі да лё ка. Лю дзі плы лі па 
ра цэ і еха лі за ўсё ды на гэ ты крэст: «Раз там ёсць 
цар ква, зна чыць лю дзі там хрыш чо ныя». У гэ-
тую цар кву за хо дзі лі і ма лі лі ся, са мі са бе «га лу-
бі лі ся», ду ша вы зва ля ла ся ад гра хоў, і з ду шы ні-
бы вы ля таў го луб. Та му вёс ку так і на зва лі.

На ро дзі не пад ання тлу ма чыц ца па хо джан не 
вёс кі Га лу бі ца на яўнас цю мнос тва дзі кіх га лу-
боў у на ва кол лі.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Па шу ка Аляк сея Па ўла ві ча, 1961 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І., Флер ка Н., Ле мя за Л., Міт-

ра хо віч В. (2007 г.)

 Вёс ка ўзнік ла ў ва енны час на не пра ха дзі мым 
ба ло це. Каб пра ехаць праз ба ло та, у зям лю за бі лі 
ко лья (зра бі лі та кі мост). Ма шы ны па еха лі па гэ-
та му мас ту і пра ва лі лі ся. Каб іх да стаць, бы ло па-
тра ча на шмат ча су. Ад сюль і на зва.

За пі са на ў в. Кол кі

ад Мар цін ке віч Андрэя Андрэ еві ча, 1923 г. н.,

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., Свяр дло вай 

І. (2007 г.)

 Есць у нас часць ле са на ша го, што там за гор-
каю це раз поле, дык за вуць тую часць ле са Ма-
шаў ней. Мой ба ць ко га ва рыў, што на зва лі яго 
так та му, што ко лісь у сы тых мяс тах жы ла і ха ро-
ша дзеў ка. Зва лі яе Ма шаю. Доб ра бы ла ента 
дзеў ка, ха ро ша, пры вет лі ва. Ка са ў яе бы ла доў-
га-доў га і тоў ста. І са ма яна кра сі вай бу ла. Ра бо-
таць Ма ша тая лю бі ла, а асо бен на ў лес ха дзіць 
за гры ба мі ды яга да мі. Ха дзі ла яна ў той лес, што 
це пер Ма шаў ней за вуць. А та ды да ўно бы ла тут 
вай на. І тыя зла дзеі не мцы па йма лі эту дзяў чо ў 
ле се. Доў го іздзя ва лі ся над ёю, а за цем так яе за-
му чы лі і ў кан цы па ве сі лі. С цех пор яе дух, ка-
жуць, так і жы ве ў етым ле се, дзе смерць яе стрэ-
ла. Хо дзюць лю дзі і ка жуць, што чу юць, як пла чэ 
яна, а то пес ні пяе. А адзін ста ры ча ла век ка заў, 
што да жэ ба чыў яе мі ма лёт на: уся ў бе лым, кра-
сі ва, але яна быс тра ісчэз ла.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Іваш ке віч Ган ны Іва наў ны, 1927 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 На ша дзя рэў ня, так ка за лі на шые дзя ды і 
баб кі, па йшла ось ад ча го. Ка лі-то тут ні чо га не 
бу ло. А ўжэ па том на ча лі пры язджаць сю да лю-
дзі з усіх кра ёў, бо очэнь жэ доб ра зем ля тут, 
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доб рэ ро дзіць. Да то ль кі трэ ба бу ло эту це ры то-
рыю ачыс ціць ад ле су. От тыя пер шыя лю дзі, 
што пры еха лі, і на ча лі вы ся каць лес, а для это го 
імі бы лі пры ве зе ныя спе цы яль ныя ся ке ры. І от 
з-за та го, што імен на ся ке ры па ма га лі ім асва ба-
дзіць це ры то рыю. Ад ета го і на зы ваць на ча лі 
дзя рэў ню но вую — Ся ке ры чы. Каж ды край Ся-
ке рыч мае сваё на зван не. Зла дзе еўка, бо там 
сра зу ж па ся лі лі ся лю дзі, якія лю бі лі крас ці. Ка-
неў ка, бо там ра ней жы лі ўкра інцы, якія пры-
еха лі з се ліш ча Ка ня во, а Зі мо віш ча, бо там ўсё 
ўрэ мя ха лад ней бы ло.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Ра ней на мес цы ма ёй вёс кі бы ло ба га та ле су. 
Жыў пан Мы шан скі, які за гад ваў гэ тым ле сам.У 
су вя зі з гэ тым і з’я ві ла ся вёс ка Мы шан ка.

Не ка то рыя лю дзі ка жуць, што ра ней на гэ тай 
мясц овас ці бы ло ба га та мы шэй. Та му і на зва лі 
вёс ку Мы шан ка.

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Мі ха ле віч Ган ны Іга раў ны, 1957 г. н.,

сту дэн ткай Дзей кун Т. (2009 г.)

ПА ЗА АБРА ДА ВАЯ ПА ЭЗІЯ
 Ой, ду маю я…

Ой, ха це ла ж мя не маць
За ка ва ля за муж даць.
Ой, ду маю, ду…
За ка ва ля не па йду!

Ка валь бу дзе ку ці-ку ці,
Та бе ска жа ме ха мі ду ці.
Ой, ду май, гля дзі,
За ка ва ля ты не йдзі!

Ой, ха це ла ж мя не маць
За ры ма ра за муж даць.
Ой, ду маю, ду…
За ры ма ра не па йду!

Ры мар бу дзе шы ці, шы ці,
Та бе ска жа драт ву ві ці.
Ой, ду май, гля дзі,
За ры ма ра ты не йдзі!

Ой, ха це ла ж мя не маць,
Ды за ме ль ні ка ад даць.
Ой, ду маю, ду…
Я за ме ль ні ка па йду!

Ой, ду маю, ду…
Я за ме ль ні ка па йду!
У ме ль ні ка ха та чор на,
А ў ха це ста яць жор ны.

Ой, ду май, гля дзі,
Ты за ме ль ні ка не йдзі!
Ой, ду май, гля дзі,
Ты за ме ль ні ка не йдзі!

Жор ны бу дуць пыт ля ваць,
Ме ль нік бу дзе ца ла ваць.

Ой, што ж я зраб лю,
То ль кі ме ль ні ка люб лю!
Ой, што ж я зраб лю,
То ль кі ме ль ні ка люб лю!

* * *
Раз вя жы це мае крыл ля,
Да йце вво лю па ле таць,
Па заб ро шэн ную до лю,
Па ле чу яе іскаць.
Я аб’ехаў усю Рос ею
Шчэ і два га ра да.
Да й ні дзе я не най шоў
До леч ку і для ся бе.
А пры ехаў я да до му,
Ка ля до му до леч ку най шоў…

* * *
Ве чер, ве че ре ет
Да й ка лы шыц ца тра ва.
Не йдзе ка мне мі лы —
Па йду я к не му са ма.
Пад ха жу я да йго до му,
А до ма ма лая пры чы на —
Ма лая дзя ці на…

За пі са на ў в. Бе лін

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча),

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

Ба ла да

 У ма ці сы но чак дай уз яў ажа ніў ся,
Уз яў ня вес тку ў ха ту,
Стаў жа не на ві дзець сваю род ну мам ку.
Па йшла ж яго ма ці ў поле жы та жа ці,
Шоў сы нок да ро гай, 
 дай ска заў: «Доб ры дзень».
Яго род на ма ці за сля зь мі сы ну не атве ці ла.
Мам ко, мам ко, 
 ча го я ска заў ця бе «доб ры дзень»,
Ты не атве ці ла?
Ана ка жа:
«Сы но чак, за гор кі мі сля за мі 
 я ця бе не па зна ла».
Ха дзі ж, мам ка, да до му, 
 да бу дзеш у мя не жыць.
Пры йшла мам ка да до му, 
 на сту пі ла на па рог,
А ня вес тка ка жа:
«То ж ты вя дзеш ма цер, 
 у нас ня ма ей дзе жыць.
Ня хай ідзе до доч кі, дай бу дзе ў доч кі жыць».

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Да ма се віч Пра скоў і Аляк се еўны, 1933 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д.,

До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., Хо дзь ка Н. (2007 г.)

Мая мі лая

 Жа ніц ца за ду маў, ця бе бед ну браць,
Но то ль кі мая ста ра ма ці
Сва та ці це бе не ві ліць:
«Бя ры, мой сы но чак, бо гач ку,
За чем та дзеў чы на бед на.
Ана пры ве дзе мно го ў па рог
І шчэ во ро но го ко ня».
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Сі джу я з ба гач кай у са доч ку,
А пес ню нам пеў са ла вей.
Ся дзіць мая бед на дзяў чы на
На са май вы со кай ска ле.
Я кі нуў ба гач ку ў са доч ку,
По шоў, дзе дзяў чы на бед на,
Её ўжо сэр ца не бі лось
І звер ху пла ва ла она.
Я вы цяг дзяў чы ну на бе раг
І стал я её це ло ваць.
На ней бы ло бе лое пла цье,
Вкруг шыі об ві та ко са.
«Па слу хай, мой мі лы сы но чак,
Што бу ду це бе го во рыць.
А за ўтра ў нас дзень ня дзе ля,
Мы бу дам ве сел ле ро біць».
«Па слу хай, мая ста ра ма ці,
Што бу ду це бе го во рыць.
А за ўтра ў нас дзень ня дзе ля,
Ты бу дзеш ме ня хо ро ніць».

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Мар цын ке віч Анас та сіі Мі ка ла еўны, 1929 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д.,

До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., Хо дзь ка Н. (2007 г.)

В чис том не бе

 В чис том не бе ме сяц све тит,
Звёз ды на не бе чис ты.
Ни ко му я не по ве ру,
Что дру гую лю бишь ты. (2 разы)

Что опаз ды ва ешь, ми лый,
И до ро га да ле ка.
Иль до ро га за дер жа ла,
Иль дру гая за влек ла. (2 разы)

Я на встре чу до ро го му
Не стер плю, са ма по йду.
Где бы он не за те рял ся,
Всё рав но его най ду. (2 разы)

* * *
Ой, ка ли на, ой, ма ли на,
В реч ке та лая во да.
Рас ска жу я вам, под руж ки,
Как по па ла я сю да. (2 разы)

Как-то лет нею вес ною
Па рень ми мо про езжал.
Лю бо вал ся он ка ли ной,
По том с соб ою взял. (2 разы)

Он хо тел мя ня, ка ли ну,
По са дить в сво ём са ду.
И по том на зем лю бро сил,
Ду мал, что я про па ду. (2 разы)

Я за зем лю ухва ти лась,
Ста ла на но ги свои.
И опять я по се ли лась,
Где ре ка да со ло вьи. (2 разы)

Трак то рис ты, ком бай нё ры
Каж дый год бы ва ют тут.

Они ве ток не ла ма ют,
Цвет мой бе лый бе ра гут. (2 разы)

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Па шук Але ны Сця па наў ны, 1925 г. н.

(пе ра ся лен ка з г. Шах ты Рас тоў скай вобл.),

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Бя ро за

 Я тро гаю ру сые ко сы,
Лов лю твой за дум чи вый взгляд,
Весь ве чер над на ми бе рё зы
Чуть-чуть, как род ные, шу мят.

Быть мо жет, они вспо ми на ют,
Род ные бе рё зы сей час.
Быть мо жет, они вспо ми на ют
Лю би мых под руг в доб рый час.

Я знаю, я знаю, встре ча ют,
Умных под руг в доб рый час.
Быть мо жет, они за пе ва ют
Род ные при ве ты для нас.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Хам лю ка Ула дзі мі ра Фё да ра ві ча, 1937 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Два дуб кі

 Ой, на го ры два дуб кі,
Ой, на го ры два дуб кі.
Ой, на го ры два дуб кі, два дуб кі
Схі лі лі ся да куп кі. (2 разы)

Ой, дзев чы на, чыя ты?
Ой, дзев чы на, чыя ты?
Ой, дзев чы на, чыя ты, чыя ты,
Чы ты вы йдзеш гу ля ці? (2 разы)

Не пы тай ся, чыя я,
Не пы тай ся, чыя я.
Не пы тай ся, чыя я, чыя я,
Вы йдзеш ты, то вы йду я. (2 разы)

А я ў ба ць ка адзін сын,
А я ў ба ць ка адзін сын.
А я ў ба ць ка адзін сын, адзін сын,
Па гу ляць бы хоць бы з кім. (2 разы)

А я доч ка мам чы на,
А я доч ка мам чы на.
А я доч ка мам чы на, мам чы на,
Ца ла вац ца ву ча на. (2 разы)

Ой, на го ры два дуб кі,
Ой, на го ры два дуб кі.
Ой, на го ры два дуб кі, два дуб кі
Схі лі лі ся да куп кі. (2 разы)

* * *
На го ре кал хоз, пад го рой сав хоз,
А мне мі ле нь кі за да ваў вап рос.
А-я-я-я — яй, да о-ё-ё-о-ё-ёй,
А мне мі ле нь кі да за да ваў вап рос.
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За да ваў вап рос, да гля дзеў в гла за:
«Ты кал хоз ні ца, ця бе лю біць не ль зя».
А-я-я-я — яй, да о-ё-ё-о-ё-ёй,
«Ты кал хоз ні ца, ця бе лю біць не ль зя».

* * *
На го ре кал хоз, пад го рой сав хоз,
А мне мі ле нь кі за да ваў вап рос.
А-я-я-я — яй, да о-ё-ё-о-ё-ёй,
А мне мі ле нь кі да за да ваў вап рос.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Пін чук Ма рыі Фё да раў ны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

Ой ты, Га ля

 Еха лі ка за кі із До ну да до му,
Пад ма ну лі Га лю, за бра лі з са бою.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Пад ма ну лі Га лю, за бра лі з са бою.

Па еха лі, Га ля, з на мі, ка за ка мі,
Ле пей та бе бу дзе, чым у род най ма мы.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Ле пей та бе бу дзе, чым у род най ма мы.

Га ля по го дзі лась, з імі спо чэ ні лась.
Дай па вез лі Га лю цём ны мі ля са мі.
Ой ты Га ля, Га ля ма ла дая,
Дай па вез лі Га лю цём ны мі ля са мі.

Вез лі, вез лі Га лю цём ны мі ля са мі,
Пры вя за лі Га лю да сас ны ка са мі.
Ой, ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Пры вя за лі Га лю да сас ны ка са мі.

Раз брэ лісь па ле су, на збі ра лі хмы зу,
Пад па лі лі со сну от го ры до ні зу.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Пад па лі лі со сну от го ры до ні зу.

Га рыць со сна га рыць, га рыць ды й па лае.
Кры чыць Га ля кры кам, кры чыць, раз маў ляе.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Кры чыць Га ля кры кам, кры чыць, раз маў ляе.

А хто ў ле се чуе, ня хай па ра туе,
А хто до чак мае, ня хай на ву чае.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
А хто до чак мае, ня хай на ву чае.

А хто до чак мае, ня хай на ву чае,
Да й цём нае но чы гу ляць не пус кае.
Ой ты, Га ля, Га ля ма ла дая,
Да й цём нае но чы гу ляць не пус кае.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ган чар Евы Ад амаў ны, 1937 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л.,

 Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 — Ой, дзяў чы на, шу міць гай,
Ка го лю біш — вы бі рай, вы бі рай.
— Ой, дзяў чы на, сэр ца мае,
Ці ты по йдзеш за мя не?
— Не па йду я за ця бе,
Ня ма ха ты ў ця бе, у ця бе.

— По йдзем, сэр ца, у чу жую,
Па куль ха ту збу дую, збу дую.
 — Збу дуй ха ту з ле бя ды,
А ў чу жую не вя дзі, не вя дзі.
Чу жа ха та та кая,
Як свяк ру ха лі хая.
Хай не ла іць, дык бур чыць,
А ўсё роў на не маў чыць, не маў чыць.
— Ой, дзяў чы на, шу міць гай,
Ка го лю біш — за бы вай, за бы вай.

* * *
Дзед ся дзіць на пя чы, на пя чы,
Баб ка на пры печ ку
Не вя чэ ра ючы.
 — Баб ка мая, шча бя ту шач ка,
Што ж не вя чэ ра еш,
Мая пту шач ка?
 — Чорт ця бе бя ры
Ды з вя чэ раю,
Біў ты мя не
Усё ка чэр гаю.
Біў ты мя не,
Ка ла ціў ты мя не,
Сэр цам, дзя ду се нь ка,
Не на ўчыў ты мя не.
Дзед ся дзіць на пя чы, на пя чы,
Баб ка на пры печ ку
Не вя чэ ра ючы.

Чыр во ная віш ня

Чыр во ная віш ня
З-пад ко ра ня вы шла.
Ад да ла мя не ма ці,
Дзе я не пры выч на.
Успом мя не, ма ма,
Хоць раз у аўто рак,
А я ж ця бе, ма ма,
На дні раз оў со рак.
Успом мя не, ма ма,
Хоць раз у ся рэ ду.
А я ж ця бе, ма ці,
Па су чы ча рэ ду.
Успом мя не, ма ма,
Хоць раз у пят ні цу,
А я ж ця бе, ма ма,
Ня су чы ва дзі цу.
Успом мя не, ма ма,
Хоць раз у суб оту,
А я ця бе, ма ма,
Іду чы на ра бо ту.
Успом мя не, ма ма,
Хоць раз у ня дзе лю,
А я ця бе, ма ма,
Сця лю чы па сце лю.
Чыр во ная віш ня
З-пад ко ра ня вы шла.
Ад да ла мя не ма ці,
Дзе я не пры выч на.

* * *
Ка ля млы на, ка ля млы на
Рас цві ла ка лі на.
Там дзяў чы на ва ду бра ла
Са ма чар наб ры ва.
Яна бра ла, яна бра ла,
Яна на бі ра ла.
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Ка за чэ нь ку ма ла до га
Яна паджы да ла.
Ба ць ка доб ры, ба ць ка доб ры,
А ма ці лі хая.
Не пус кае па гу ля ці,
Ка жа, ма ла дая.
Пус ці, ма ці, па гу ля ці,
Я ж не за паз ню ся,
Як пра пее пер шы пе вень,
Я да мой вяр ну ся.
Пяе пе вень, пяе дру гі,
Ку ры ца са ко ча,
А дзяў чы на ма ла дая
Ісці да мой не хо ча.

Вя чэ рай це, ба ць ка з ма ці,
Вя чэ рай це са мі,
А мне ўжо над ае ла
Вя чэ ра ці з ва мі.
Вя чэ рай це, ма ці з ба ць кай,
Ка лі на ва ры лі,
А я бу ду з тым вя чэ ра ці,
Ка го па лю бі ла.
Ка ля млы на, ка ля млы на
Рас цві ла ка лі на.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Суг рэй Ган ны Фё да раў ны, 1941 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ох, зы ду я ды на го ру кру тую,
Ста ну, падзіў лю ся на зя лё ну дуб ро ву.
Зя лё на дуб ро ва ўніз га ло вач ку кло ніць,
Брат з сяс трою ха ра шэ нь ка га во раць:
 — Го дзе та бе, брат ка, тут го рэ га рэ ва ці.
 — Дай по йдзеш, сяс тра, з ра дзі наю піць, гу ля ці.
 — Ой, гу ляй, брат ка, ка лі та бе пры да ло ся,
А я бу ду га ре ваць, бо мне го ря і ня йло ся.
Ды на шы ро кай па ля нач цы
Люб лю жы та жа ці,
З ха ро шаю дру жы наю
Люб лю раз маў ля ці.
Ой, чую я че раз лю дзі
Вра жый сын сме ёцца.
Ой, хоць смей ся, хоць не смей ся,
Так жа за му жам за та бой не бу ду.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы

ад Сі рош Агры пі ны Кан стан ці наў ны, 1914 г.н,

сту дэн ткай Га рош ка С.У. (1994 г.)

 По йду я ў лес па дро вы,
Ой, по йду я ў лес па дро вы,
На ла маю ло му.
Со ўёў мя не дур ны роз ум
На чу жу ста рон ку.

На чу жой ста ра не
Ні от ца, ні ма це ры.
То ль ко на ўсёй ра дзі мен кі
По юць со ло вей кі.

По йце, по йце, со ло вей кі,
Роз ны мі го ло са мі.
А по йду ў сад зя лё ны,
Об оль юсь сле за мі.

Ста кан чы кі гра нё ныя

Ста кан чы кі гра нё ныя
Ста ялі на ста ле.
Дзве па ры ўлю бё ныя
Ся дзе лі за ста лом.
Ста кан чы кі гра нё ныя
Упа лі са ста ла.
Упа лі да й раз бі лі ся —
Раз бі та жызнь мая.

Ох, не ка му ста кан чы каў
Гра нё ных пад абраць.
Ох, не ка му тас кі сва ёй
Ці го ра рас ка заць.

Ох, ся ду я пад умаю,
Как на све це жыць.
Ешчо я раз пад умаю,
Как мі ла га за быць.

За быць яго з надзёж даю
Ні как я не сма гу.
Как вы йду я на ву лі цу,
Апяць яго люб лю.

* * *
Ой, ве цер, вее-па ве вае
Да й на зя лё не нь кі лу жок.
Ох, ку ды едзеш, от’езджа еш,
Ох, Ва ня, Ва неч ка, дру жок.

Ці ты ў армію слу жы ці,
Ці ў за клю чё ную цюр му?
За бе рі мя не з са бою,
Бо я без ця бе пра па ду.

Сло ва ска заў шы, Га лю аб няў шы,
Сам на ко ня ды й па йшоў.
Яго Га лі на на ве чар ні цы
П’е і гу ляе з ка за ком.

Пра хо дзіць год, пра хо дзіць дру гі,
А ні вес тач кі, ні пі сь ма.
Ох, за ба ле ла ў Га лі сар дэч ка,
Ох, за ба ле ла га ла ва.

Пра хо дзіць роў на два га доч кі,
Ва ня са служ бы ідзет да мой.
Он сус тра кае сваю Га лі ну,
На ру ках ма ль чі ка не сёт.

Ска жы, Га лі на, ска жы, сар дэч на,
Ку ды ж так ра не нь ка ідзеш?
Ска жы, Га лі на, ска жы сар дэч на,
Чы его ма ль чы ка не сёш?

За со ра мі лась та Га лі на,
За со ра мі лась ды й па йшла.
За со ра мі лась та Га лі на,
Што ўро дзе Га лі най ана бы ла.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Каз ло віч Ка ця ры ны Пра ко паў ны, 1929 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Роса ўпа ла на тра вы цу,
На ша Ган на — по род ны ца,
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На ша Ган на — по род ны ца.
Дэ выць сы ноў по ро дзі ла,
Дэ выць сы ноў по ро дзі ла,
А ды ся тую — да чуш ку.
Яе бра ты ка лы ха лі,
Ка лы хаў шы, пры маў ля лі:
«Лю лі, лю лі, сыс тры цы.
Спі доў га, рос ты ско ра,
Сво ей ма ме на по ці ху,
Чу жым лю дзям на под мо гу».

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Драз до вай Лі дзіі Аўдзе еўны, 1924г. н.

(пе ра еха ла в. Гнеў чы цы Іва наў ска га р-на 

Брэс цкай воб лас ці),

сту дэн ткай Дзяр кач А.

Ба ла да

 Ішоў я ле сам,
Ішоў я цём ным,
Па ўстра чаў ся з дзяў чон кай.
Очэнь ха ра шо!
За ха цеў я дзяў чон ку
За муж за са бе.
Ра дзі це лі мае не ве да лі,
Не сха це лі браць.
Та ды я з тае пя ча лі
Па чаў вод ку піць.
Ра дзі це лі мае па ру чы лі
Ад даць мя не слу жыць.
Пра слу жыў я год з дзя ся так,
За ха цеў да моў.
Пад ха жу к ся лу рад но му,
Сэр цу ця жа ло.
Пад ха жу к два ру рад но му —
Ён тра вой за рос.
Ра дзі це лі па ўмі ра лі,
Ох ты, Бо жа мой.

За пі са на ў в. Ляс ка ві чы

ад Буд ні ка Аляк сан дра Іва на ві ча, 1922 г. н.,

сту дэн та мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

Ма ма

 Ве цер асен ні ці ха ліс це ка лы шэт.
У до мі ке том, што ста іт на углу,
Ма ле нь кі ма ль чык су дзь бою аб іжэн
Ця нец ца к ма ме, а ма ма маў чыт.
«Ма ма, ты спіш, а це бе надзе ва ют
Бе лы ка кой-то, не зна ко мы на рад,
Лю дзі чу жые ма літ вы чы та ют,
Бе лыя све чы тус кла га рат».
«Па па, ска жы, па чэ му ана не ды шэт,
Глаз кі за кры ла,
У ду шэ ха лад на …»
«Сын, от ойдзі, не трэ вож мою ду шу,
Мне без це бе і так ця жэ ло,
Ма ма па кі ну ла свет наш на ве кі,
Ма ма по шла да ле ко-да ле ко».
«Вы рас ту, па па, жэ нюсь на дзев чы не,
Бу ду ее я крэп ка лю біць,
Што бы не знал ее сын ілі доч ка,
Што жэ та кое без ма це ры жыць».
Ве цер асен ні ці ха ліс це ка лы шэт
У до мі ке том, што ста іт на углу,
Ма ле нь кі ма ль чык су дзь бою аб іжэн,
Цяг нец ца к ма ме, а ма ма в гро бу.

Ой, там у по лі, у по лі…

Ой, там у по лі, у по лі
Сце лец ца ніз ка ту ман,
Да по зе лё но му гаю
Ка зак з дзев чі ной гу лял.
Аны гу ля лі-гу ля лі,
Да іх цы ган ка пры йшла:
«Дай жэ мне пра вую руч ку,
Пра вду ска жу та бе я».
«А я цы га нам не ве ру,
Ох, я цы ган не люб лю.
Вой дзі, цы га нач ка, з гаю,
Вой дзі, це бя я пра шу».
«Ой ты, ка за че, ка за че,
Не ду ры го лов дзев чі нь ке,
Бед на го на сі ро ці на,
Ба ць ка ей, ма цер не ма».
Ой, там у по лі, у по лі
Сце лец ца ніз ка ту ман,
Шчы й по зе лё но му гаю
Дзев чі на гу ля ла з дзі цям.

Ой, чые то се но…

Ой, чые то се но, ой, чые то по ко сы,
Ой, чыя дзеў чы на рас пус ці ла ко сы.
Упраў ля ла ма ці сы на ў сал да ты,
Ма ла ду ня вес тку ў по лі жы та жа ці.
Жа ла она жы та, жа ла го жан чы на,
Жа ла го жы на ла, а под ве чо ро на
То по лі най уста ла.
Пры йшоў сын да до му і пу тае ў ма ці:
— Дзе ж мая дру жы на,
Што не йдзе ўстрэ ча ці?
 — Ой ты, мой сы ноч ку,
Не пу тай пры чы ны, бя ры то по рын ку,
Ру бі то по лі ну.
По йшоў сын у поле ру біць то по лі ну,
Адзін раз уда рыў — она по ве ла са,
Дру гі раз уда рыў — она под не ла са
Ды й за га ва ры ла:
— Не ру бай ты ме не,
Я твоя дру жы на,
Раз гор ні ты ліс це
Там твоя дзе ці на.
— То жэ ж ты бу ла шчы й мая дру жы на,
То тог да са мною ты ўжэ га ва ры ла.
— Не ру бай ты ме не -
Я твая дру жы на,
Раз гор гні ты ліс це,
Там твая дзе ці на.
— Ох ты, мая мам ка,
Што ж ты на ро бі ла,
За гу бі ла жон ку
Ды й маю дзе ці ну.

Шол ка зак на по быв ку до мой…

Шол ка зак на по быв ку до мой
Че рез реч ку до ро гой кру той,
Аб ла ма лась да ска,
Под ве ла ка за ка,
Не вер нул ся до мой хо лос той.
Вы шел он на кру той бе ре жок
І кос тёр над во дою раз жог.
Мі мо дзе вуш ка шла,
К ка за ку под ошла:
— Што слу чі лось, ко зак мо ло дой?
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От ве чал ей ка зак ма ла дой:
— Осет ра я ла віл пад ва дой,
Сліш ком реч ка быс тра,
Не по ймал осет ра,
Ліш во ды за чер пнул са па гом.
От ве ча ет дзеў чы на ему:
— Ты, ка зак, не та місь на ды му,
Ты до мой не спе шы,
Са по гі про су шы,
Осет ра мы по йма ем вдво ём.
Шол ка зак на по быв ку до мой
Че рез реч ку до ро гой пря мой,
Аб ла ма лась да ска,
Под ве ла ка за ка,
Не вер нул ся до мой хо лос той.

Я ўлю бі лась да са ма га гро ба …

Я ўлю бі лась да са ма га гро ба
В етых двух сім па тіч ных па рней,
Ва ня сме лый, а Ко ля кра сі вый,
Я не знаю, ко то рый мі лей.
Ва ня сме лый, а Ко ля кра сі вый,
Я не знаю, ка му даць атвет.
Еслі «да» я ска жу Ні ка лаю,
Зна чіт, Ва не аста нец ца «нет»,
Ка цер блі жэ всё блі жэ пад хо дзіт,
Аста ёцца адзін то ль ка след.
Маё сердце ва мне пад ска за ло:
«Не вер нёц ца мой Ва неч ка, нет».
Ка цер да ль шэ всё да ль шэ атхо дзіт,
Аста ёцца адзін то ль ка след,
Маё сердце ва мне пад ска за ло
«Не вер нёц ца мой Ва неч ка, нет».
Так не жа лей це вы алые розы,
Ані сно ва вес ной рас цве тут,
Ох, жа лей це вы юные го ды,
Ані бо ль шэ к це бе не прі дут,
Дак жа лей це вы юные го ды,
Ані бо ль шэ к це бе не прі дут.
За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн тка мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

За ва лам

 Ой, за ва лам, ва лам зе ля не нь кім,
Ой, за ва лам, ва лам зе ля не нь кім
Там дзяў чы на пра ла лён,
Там дзяў чы на пра ла лён.
Она пра ла, пра ла, вы бі ра ла,
Усю на ве на ўсе ла ла,
Усю на ве на ўсе ла ла.
Па лю бі ла па рня ма ла до га,
С ка то ро го сме юцца,
С ка то ро го сме юцца.
А ўжэ ж та му па рню ма ла до му
Тры кан да лы ку юцца,
Тры кан да лы ку юцца.
І ско ва лі, пра ўды не ска за лі,
А за дроч кі зве за лі,
А за дроч кі зве за лі.
Да й пад вез лі па рня ма ла до га,
Усі мі ты мі шля ха мі,
Усі мі ты мі шля ха мі.

Сто іць ма ці на краю да рож кі,
Аб лі ла ся слё за мі.

Жар тоў ная пес ня

Чы я не хо зяй ка, чы не гас па ды ня,
Чы я не хо зяй ка, чы не гас па ды ня.
Во го ро дзе ле бя да, у ха це па ву ці на,
Во го ро дзе ле бя да, у ха це па ву ці на.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ло дзі ца гар на,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ло дзі ца гар на.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ло дзі ца гар ная,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ло дзі ца гар ная.
Ідуць лю дзі з поля ды з мя не смя юцца,
Ідуць лю дзі з поля ды з мя не смя юцца,
Што ў мо іх фар туш ках во ра ны ня суц ца,
Што ў мо іх фар туш ках во ра ны ня суц ца.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ла дзі ца гар на,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ла дзі ца гар на.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ла дзі ца гар ная,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ла дзі ца гар ная.
Ой, не смей цесь, лю дзі, што з гэ та га бу дзе,
Ой, не смей цесь, лю дзі, што з гэ та га бу дзе.
По ску бу я во ро нят ды пя ры на бу дзе,
По ску бу я во ро нят ды пя ры на бу дзе.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ла дзі ца гар на,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, ма ла дзі ца гар на.
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ла дзі ца гар ная,
Пра ўда, лю дзі, пра ўда, я ма ла дзі ца гар ная.
За пі са на ў в. Ма ка ры чы

ад Вяр гей Ве ры Ні кі ціч ны, 1934 г. н.,

Вяр гея Пят ра Іва на ві ча, 1969 г. н.,

сту дэн ткай Цы хан І.

 Ой, на ду бе, на вяр шэч ку —
Трай-рай-рай.
Ой, на ду бе, на вяр шэч ку —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
Там па се яў Ся мён грэч ку —
Ай-яй-яй.

Схва ці ла ся шу ра-бу ра —
Трай-рай-рай.
Схва ці ла ся шу ра-бу ра —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
Ся мё на ву грэч ку зду ла —
Ай-яй-яй.

Над га рою каз ла па сла —
Трай-рай-рай.
Над га рою каз ла па сла —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
На збі ра ла гар шчок мас ла —
Ай-яй-яй.

На збі ра ла гар шчок сы ру —
Трай-рай-рай.
На збі ра ла гар шчок сы ру —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
Пры гла сі ла на вя чэ ру —
Ай-яй-яй.

Ешце, хлоп цы, шчы ма чай це —
Трай-рай-рай.
Ешце, хлоп цы, шчы ма чай це —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
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На га рэл ку пра ба чай це —
Ай-яй-яй.
Ой, на ду бе, на вяр шэч ку —
Трай-рай-рай.
Ой, на ду бе, на вяр шэч ку —
Ры ту-ры ту-ры ту-рай.
Там па се яў Ся мён грэч ку —
Ай-яй-яй.

* * *
Ся дзіць жон ка за ста лом,
Но гі пад гі бае,
А му жы чак-не вя лі чак
Ша пач ку зды мае.
А я свай го му жы ка
На ву ча ці бу ду,
За пра гу ў ба ра ну —
Ба ра на ваць бу ду.
Вы пра гу я з ба ра ны —
Ся ду, ад пач ну.
За пра гу я ў ка ля сы,
Еду па лу чы ну.
Як пад гор ку еха ла,
Са ма пад ся да ла,
А як з гор кі еха ла,
Му жа пад га ня ла.
Вя зі, му жу, це раз лу жу,
Хоць ты над арві ся.
А са мною, ма ла дою,
Бо лей не сва ры ся.
А я свай го му жы ка
Ша на ваць бу ду,
Па сва ру ся, па сва ру ся,
Ды й ка ха ці бу ду.

* * *
Плы ве чо вен, во ды по вен
Дай па кры ты ду бам. (3 разы)

Не хва лі ся, ка за чэ нь ка,
Ку ча ра вым чу бам. (3 разы)

Бо пры йдзец ца, да ві дзец ца —
Чуб твой раз аўец ца. (3 разы)

Плы ве чо вен, ва ды по вен
Дай па кры ты ліс там. (3 разы)

Не хва лі ся, дзяў чы на нь ка,
Чыр во ным ма ніс там. (3 разы)

Бо пры дзец ца, да ві дзёц ца —
Ма ніс та па рвёц ца. (3 разы)

Плы ве чо вен, ва ды по вен,
Па між су да ка мі. (3 разы)

Ня ма ж май го мі ле нь ко го
Па між ка за ка мі. (3 разы)

За пі са на ў п. Сла вінск

ад Мой жаш Ні ны Сяр ге еўны, 1940 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 А ў са ду явар зе ля ню се нь кі,
На ку це ку мок ма ла дзю се нь кі.
А ў са дзе ві шэ нь ка зе ля ню се нь ка,
На ку це ку моч ка ма ла дзю се нь ка.

Пад га рой вер ба су ка ва тая,
На ку це баб ка гар ба тая.
Ана й гар ба тая, й гар ба тая,
А ў тое ба бы ка бат — сто руб лёў ад дат.
А ў ку мы кра лі — ты ся чу ўста лі,
А ў ку ма шта ны, ім не ма ца ны,
Ай, ля ва ро таў да й і ўсё зо ло то.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 І сю ды га ра,
І ту ды га ра…
І сю ды га ра,
І ту ды га ра.
Па між ты мі га ра мі
Усхо дзі ла за ра.

Ой, то не за ра,
Дзеў ка ма ла да,
З но ве нь кі мі вя дзёр ка мі
Па во ду ішла.

Хло пец да ва ды,
Дзеў ка ад ва ды,
 — Па стой, па стой дзеў чы нач ка,
Дай ка ню ва ды.

— Я не ма гу стаць,
Ка ню ва ды даць.
Мае бо се нь кія нож кі
Сту дзе на ста яць.

— Скі ну жу па на,
Нож кі ўкру чу
Да й па еду ў га ра до чак,
Ба цін кі куп лю.

Не куп ляй ты мне,
Ку пі сам са бе.
Есць у мя не ба ць ка і ма ці,
Ку пяць яны мне.

За пі са на ў в. На ва сёл кі

ад Се ра ды Еўда кіі Ці ха наў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

 А са мая леп шая ка ро ва — 
 тая, у якой дзе вяць зу боў.
Вот так жы вём,
Хлеб жу ём,
Га рэл кай за пі ва ем,
Го ра не зна ем.
Га ры ха та, га ры ла па та.
Жы веш, як у Бо га за дзвя ры ма.
Каб так доб ра па йшло, як цёш ча пад лёд.
Не па ва лі це хлоп цы, не там пла ва лі.
Не спі це за плу гам, а то за мёр зні це.
Па мне, дык хай усё кар ча мі за рас це 
 (пра зям лю).
Я ця бе, дзе ду, за ка ля дую, як умрэ баб ка, 
 най дзеш дру гую.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн тка мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)



149

 З-пад ка муш ка се раб рыс та га
Цяк ла рэ ча нь ка — ва да чыс тая.
В той ва дзе дзе ва мы ла ся.
Тар га вей-ку пец вёў ка ня па іць,
Рев ні вый муж вёл жэ ну та піць.
Жэ на его всё пра сі ла:
«Не та пі мя не з ве ча ра,
А та пі мя не по зна но ча нь кай.
По зна но ча нь ку бу дуць лю дзі спаць,
Бу дуць лю дзі спаць, ме нь ше бу дуць знаць».
Стар шая доч не спа ла ўсю ноч,
А млад шая доч усё пы та ла ся:
«Дзе жэ на ша маць падзе ва ла ся?
Па йшла в лес, за блу дзі лась,
Гра ба вою дос каю на кры лась».

* * *
Ве цер з поля, ту ман з мо ра,
Да вя ла лю бовь да го ра.
Па на ро ду свет кру жыц ца,
Ой, да на пля чах арол са дзіц ца.
Арол жа мой сі зак ры лы,
Рас ка жы мне пра ўдач ку,
Дзе мой мі лы?
Мой мі лы на ра бо це,
На лі цей ным на за во дзе.
Што ж ён ро бя, вы раб ляе?
Мед ны тру бач кі вы лі вае.
Па йшла па ра чка па на ро ду,
Пра ту дзе вач ку, што без ро ду.
А я сла вач кі не ба юся,
На той дзе вач ке ажа ню ся.

* * *
Што ж на на шых па лях ура джаю ня ма,
То ль кі вы рас ла ад на ку ча ра ва вяр ба.
Што пад той пад вяр бой сал дат убі ты.
Ой, убіт, за гу біт, увесь па ра не ны.
У гру дзях у не го крест за ла ты ля жыць,
В га ла вах у не го конь ва ра ны ста іць.
Ой ты, конь, мой конь,
Конь — та ва рыш рад ной.
 — Ой, бя жы ж ты, мой конь, у Рас ію да мой,
У Рас ію да мой, к атцу, ма це ры рад ной.
А не ска жы, ты мой конь, што я ўбі ты ля жу,
А ска жы ты, мой конь, што жа на ты ха джу,
Па вян ча ла мя не шаб ля вос трая.

* * *
З ве ча ра дождж да дождж,
Па ўтру ту ман.
На мя не, на дзе вач ку
Усё го ра да пя чаль.
Усё го ра да пя чаль, да пя чаль.
Лю біў, да не ўзяў.
Чым яна ха ро шая, чым луч шэ мя не?
Губ кі на ру мя ні ла, са ма чуць жы ва.
Ся ду я на ла вач ку за ця со вы стол,
Гля ну я ў ва ко шач ка па ўлі цы вдоль.
Па ву лі цы вдоль да вдоль
Ка за кі ідуць да ідуць, ко няч ка вя дуць.
Ся ду я на ко няч ка, па ка та юся,
Са сва ім вер ным дру гам рас праш ча юся.
Са сва ім вер ным дру гам я рас праш ча юся:
«Пра шчай, пра шчай, мі лы друг,
Пра шчай на всег да.
Бо ль шэ мы з та бой не ўві дзім ся ні каг да!»

* * *
Сён ня мо рач ка глу бо ка,
Не ві даць у мо ры дна.
Жыць за п’яні цу па йшла,
Жызнь за вя ла, як тра ва.

Па йду, сар ву з розы вет ку
Да й пуш чу на ва ду.
Плы ві, плы ві з розы вет ка,
Да й да мі ла га ро ду.

Плы ла, плы ла з розы вет ка
Да й ста ла кру жыц ца.
Вы йшла ма ці во ду бра ці
Ды й ста ла дзі віц ца:

«Ой, чыя ты з розы вет ка
У ва ду па па ла?
Ой, на вер на дзі ця точ ка
На ве кі пра па ла».

* * *
— Са ла вей, са ло вуш ка, ча го су му еш, не ве сел,
Га лов ку па ве сіл? Зёр на не клю еш?
— Кля ваў я бы зёр ныш ка, ды во люш кі нет,
За пел я бы пес ню, да го ла са нет.
За ла тая клет ка не для мя не.
Ма ла дая дзеў чон ка ў са ду гу ля ла,
Ска ло ла но жа нь ку, зде ла ла ся бо ль на,
Кры ча ла, гу ка ла: «Да йце док та ра!»
Пры язжаў к дзе ві цэ док тар мо лад,
Спра шы вал у дзе вы, чым ба ль на.
— На грудзь не зда ро ва, са ма чуць жы ва.
— Пол на та бе, дзе вуш ка, док та ра ма ліць,
Па ра ця бе, крас ная, сы на ра дзіць.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Вой ці ка вай Лу кер’і Фі лі паў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Га рош ка А. (1998 г.)

ПРЫ ПЕЎ КІ

У ме ня в кар ма не роза,
Ещё лан дыш по ло жу.
Од но го зо вут Се рё жа,
А дру го го — не ска жу.

* * *
Мне не нра вит ся ма ши на,
Мне не нра вит ся мо тор.
А мне нра вит ся ка би на
И мо ло де нь кий шо фёр.

* * *
Пол юби ла я те бя,
А ты за да ёшь ся.
По са жу те бя в кар ман,
Ты там за дох нё шь ся.

* * *
Мой ми лё нок го во рил,
Что он ле та ет.
Я иду на аэ род ром,
А он под ме та ет.

* * *
Ах, топ ну ла, при топ ну ла,
Не уже ли от ме ня
По ло ви ца лоп ну ла.
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* * *
А дев ча та ста ли та кие мод ные,
Гвоз дём куд ри на ви ва ют,
Го во рят, при род ные.

* * *
Я си де ла под кус том,
Ши ла юбоч ку с хвос том,
Под бе жал ко мне Бар бос,
От орвал из юбки хвост.

* * *
Ко ля, Ко ля, Ни ко лай,
Си ди до ма, не гу ляй,
К те бе де вуш ки при дут,
По це лу ют и уйдут.

* * *
Мой ми лё нок не це лу ет,
Го во рит: «По том, по том».
Я иду, а он на печ ке
Тре ни ру ется с ко том.

* * *
Я свою На та лию
Уз наю по та лии.
Где бо ль шая та лия —
Там моя На та лия.

* * *
Го во рят, что не кра си ва,
Мне кра сы не по ку пать,
Не кра си ва, но счас тли ва,
Всё рав но бу ду гу лять.

* * *
— Ой ты, ми лая моя,
Что ты на бе ли лась?
— Ма ма бе лой ро ди ла,
Я во ди цей мы лась.

* * *
На се рё доч ку по шла,
Пла то чек си не нь кий на шла.
На пла точ ке два круж ка —
Пла ток ми ло го друж ка.

* * *
Из ме ня ешь — из ме няй!
То ль ко мы ло по ку пай!
Свою кра ше ну де ви цу
Ты по чи ще от мы вай.

* * *
Не гор ди тесь вы соб ою,
Не смот ри те свы со ка.
Если бу де те вы в Руб че,
На ло ма ем вам бо ка.

* * *
Вот со пер ни ца идёт,
То не нь кие нож ки.
Го ло ва, как у змеи,
Го лос, как у кош ки.

* * *
Мо ло до го трак то рис та,
Я его при во ро жу.
На его ра бо чий трак тор
Два цве точ ка по ло жу.

* * *
Мой ми лё нок гар мо нист,
А я под пе ва лоч ка.
А все лю ди го во рят,
Что хо ро ша па роч ка.

* * *
Мы с под руж кою дру жи ли,
Сро ду не ру га ли ся.
Од но го вдво ём лю би ли,
Лю ди удив ля ли ся.

* * *
При хо ди ко мне, за лёт ка,
Я до рож ку про ло жу,
На куд ря вой на бе рёз ке,
Я по лен те за вя жу.

* * *
Че рез быс трую ре ку,
Я мос то чек про ло жу,
Хо ди, ми лый, хо ди, мой,
Хо ди ле том и зи мой.

* * *
Я у па пе нь ки одна,
У ма ме нь ки еди ная,
А у ми ло го сво его
Са мая лю би мая.

* * *
Со пер ни ца идёт
С тра вуш ки не вид но,
Чтоб кра си вая бы ла,
Не бы ло б об идно.

* * *
У ме ня уха жо ров два,
На том кон це и на этом.
Од но го люб лю зи мой,
А дру го го ле том.

* * *
Трак то рис та пол юбить,
Надо под го то ви ть ся:
Сна ча ла мы ла на ку пить,
А по том зна ко ми ть ся.

* * *
Как по йду я по по лу
По кир пич но му,
За вле ку, под мир гну
Сим па тич но му.

* * *
Ми лый мой, до ро жек мно го,
Ты по шёл и я по йду.
Ми лый мой, на ро ду мно го,
Ты на шёл и я най ду.

* * *
Мать моя, мать,
На что ме ня же нишь,
За бе рут ме ня в со лда ты,
Ку да же ну де нешь?

За пі са на ў в. Руб ча

ад жы ха роў гэ тай вёс кі

сту дэн ткай Пі лец кай Л.
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 Сер бі янач ка ей се,
Я іду, яна ня се
Два са лё ных агур ца
І бу ты лач ку він ца.
Ох-ха-ха-ха-ха-ха, чар наб ро вая мая …
Мі ла вал ты, мі лый мой,
Но па том па шол да мой.
Ох-ха-ха-ха-ха-ха, чар наб ро вая мая …

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн та мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

 Га рыць бор, га рыць бор,
Га рыць і са сон ка.
А хто ж мя не па ца луе,
Та му бу ду жон ка.

* * *
Ці ж я не гас па ды ня,
Ці ж я не ха зяй ка:
Тры дні ў ха це не па лі ла,
А на пе чы жар ка.

* * *
Па йду я ў кас цёл
У свя ту ня дзе ль ку.
Гля ну раз — на аб раз,
Сем раз оў — на дзеў ку.

* * *
Ба ла ла ечка гу дзіць,
Па йду мі ла га бу дзіць.
Хоць яго не па бу джу —
На со нна га па гля джу.

За пі са на ў в. Мы шан ка

ад Га ва рун Н.М., 1964 г. н.

сту дэн ткай Шыш ло вай І.

 Ушла я да ро гаю,
А мой мі лы по ре ке.
На нем роз ава ру баш ка
Шчэ й гар мош ка на ру ке.

* * *
Сер бі янач ка мая,
Сер бі янку на сер бі яні ла.
Са ма кра сі ва, як цвя ток,
А губ кі пад ру мя ні ла.

Сер бі яны се на ко сяць,
Сер бі янач кі гре буць.
Сер бі яны есці про сяць,
Сер бі янкі не да юць.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Аб ібак Ган ны Анто наў ны, 1913 г. н.,

сту дэн ткай Аме ль чан ка А.

 Ка мне ў сва ты пры язджа лі
На шэ рай ка бы ле,
Усё пры дан нае за бра лі,
А мя не за бы лі.

* * *
Ка мне мі лы не пры йшоў,
Шта ны до ма не най шоў.

Хоць бы дзе да вы адзеў,
Дзед на печ ке б па ся дзеў.

* * *
Ох, Се лю чыц ка се ло,
Чым яно ўкра ша но?
Лі па мі, бя ро за мі,
Дзеў ка мі, як роз амі.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Ка ко ра Т.Д., 1929 г. н.,

сту дэн ткай Шыш ло вай І.

 За игра ли ба янис ты,
И пус ти лись но ги впляс.
Мы сло бод ские час туш ки
Про по ем сей час для вас.

* * *
Ой, ка кая тем но ти на,
Ох, ка кая тем на ночь.
Одна мать ис ка ла сы на,
А дру га ис ка ла дочь.

* * *
А ты ку да это по шел,
Та кой ко со ла пый?
Од ной но гою на Мос кву,
Дру гою на Са ра тов.

* * *
Во семь елок, во семь елок,
Во семь ело чек под ряд,
А те перь та кая мо да:
Дев ки сва та ют ре бят.

* * *
Рас ко ло ло ся пол ено
На че ты ре яру са.
От би вай, под ру га, дру га,
Ве се лись и ра дуй ся.

* * *
Го во рят, я по ху де ла,
А вы не ху де ете.
Я в люб ви то по ни маю,
Вы не по ни ма ете.

* * *
Се ра уточ ка ле те ла,
Се ла на во ду по пить.
У ме ня ума хва ти ла
Жа на то го пол юбить.

* * *
Ой, пред се да тель за ве ря ет,
Пе ре го ним весь рай он.
Свёк лу сам пе ре го ня ет
В этот са мый са мо гон.

* * *
Кто ска зал, что дя дя Па ша
В сто ро не от по сев ной?
Дя дя Па ша то же па шет
Зем лю но сом у пив ной.

* * *
Ой, да по ку рор там наш на ча ль ник
Разъ езжал по осе ни.
Раз ва лил де ла в рай оне —
В об ласть пе ре бро си ли.
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* * *
Ой, да за хо те лось быть кра си вой,
По шла, куд ри за ви ла.
Семь с пол ти ной за пла ти ла,
Ста ла ху же, чем бы ла.

* * *
Ой, да как один из нас, ре бя та,
Вы брал мод ную же ну.
Хо ро шо, что спох ва тил ся,
А то на жил бы бе ду.

* * *
Ой, да на ней мод ные чу лоч ки
Всем в гла за бро са ются.
Те чу лоч ки на цве точ ки
Са ми рас пус ка ются.

* * *
Ой, да мы ре бя та мо ло дые,
Знай, гу ля ем под лу ной.
Нын че вре меч ко дру гое —
До лу ны под ать ру кой.

* * *
Эй, под ру же нь ки, под руж ки,
До ро гие вы мои.
Если нра вят ся час туш ки,
Рас пе вай те, как свои.

* * *
Ох, ты, то поль, то поль, то поль,
Под око шеч ком за вял.
Ми лый то пал, то пал, то пал,
То ль ко вре меч ко за нял.

* * *
Все ре бя та как ре бя та,
У дев чо нок на ви ду.
Мой ми лё нок за те рял ся,
Как цып ле нок во са ду.

* * *
Ты рас ти, рас ти, са до чек,
У за во да мо его.
Под рас тет мой сле са ре чек,
Вы йду за муж за не го.

* * *
Ты, до ро га, ты, до ро га,
Ты ме ль ка ешь на бе гу.
Я — дев чон ка-не дот ро га,
А дот ро нь ся — об ожгу.

* * *
А он молчит, ия молчу,
Что у нас плучится?
Скажи, подруженька, ему,
Пусть говорить научится.

* * *
А говорят, я боевая,
Правда — боевая.
Теперь все такие стали,
Я не виноватая.

* * *
А боевой меня считают,
Я не знаю, почему.
Я ребят не завлекаю,
Вот, наверно, почему.

* * *
А я не буду на тропиночке
Стоять и ожидать.
Если любит, то догонит,
А не любит — что страдать.

* * *
Мой миленок за работу
По лу чил по хва ль ный лист,
А це лу ется не важ но,
Вид но, не спец иа лист.

* * *
Под арил вче ра учет чик
Мне го лу бе нь кий пла то чек.
Стал за рпла ту на чис лять,
Удер жал три со рок пять.

* * *
На се ло при ехал шеф:
— Как, — спро сил, — идет по сев?
Что еще хо ро ше го?
Где тут мас ло де ше во?

* * *
Па йшоў дзед па гры бы,
Ба ба — па апе нь кі.
Най шоў дзед тры руб лі,
Ба ба — ні ка пей кі.

* * *
Ажа ні ся, не ля ні ся,
Бу дзем тан ца ва ці.
Жон ка бу дзе сві ней па сці,
А ты — за га ня ці.

* * *
Я ў ба ло це ку па ла ся,
Хлоп цу ў ру кі па па ла ся.
Ня ма ў све це гор шай му кі,
Па пас ці ся хлоп цу ў ру кі.

* * *
А на не бе зо рач ка,
А я ду маў — жо нач ка.
Клі каў, клі каў — не чуе,
Ня хай з Бо гам на чуе.

* * *
Дзяў чы нач ка, го-го-го,
Лю бі мя не го ла га.
Хоць ка шу лі не маю,
А жа ніц ца ду маю.

* * *
Я з-пад ле су, я з-пад гаю
Свай го мі ла га па знаю.
Но гі доў гія, кры выя,
По рткі зрэб ныя, ра быя.

* * *
Рос, рос, не да рос,
Ма ле нь кі жа ніў ся.
Лёг спаць на кра ваць,
З кра ва ці зва ліў ся.

* * *
Ой, там, на га рэ,
Му жык жон кай арэ,
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А дру гая пад бя гае:
— За пра жы ж ты і мя не.

* * *
Ба ць ка грае, сын тан цуе,
Да чка за муж га ла суе.
Ба ць ка жы та прад ае,
Да чку за муж ад дае.

* * *
Як бы ла я ма ла да,
Дэк бы ла я рэ зва.
На ела ся гар бу за,
Тры дні на печ лез ла.

* * *
У мяс тэч ку на ба за ры
Хлоп цы прад аюц ца.
На ка пей ку — со рак штук,
І то за да юцца.

* * *
На шы хлоп цы за да юцца,
Што ўме юць тан ца ваць.
У ад ну ру ку — ка ча рэж ку,
А ў дру гой шта ны дзяр жаць.

* * *
Мя не ма ма бі ла, бі ла,
Каб я хлоп цаў не лю бі ла.
А я ма ме на бя ду
По ўну ха ту пры вя ду.

* * *
Ве цер вее, па ве вае,
Шы бач кі хіс та юцца.
Пры йдзе мі лы, па ца луе,
Гу бач кі злі па юцца.

* * *
Се ла ба ба на ку ры цу,
Вы еха ла на ву лі цу,
А муж чы ны не па зна лі,
Усе шап кі па зні ма лі.

* * *
Я пры пе вак мно га ўме ла,
Тры экза ме ны зда ла,
На чац вёр ты не па спе ла,
Мам ка за муж ад да ла.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка

ад Ге ле ні дзэ Ва лян ці ны Андрэ еўны, 1932 г. н.,

сту дэн тка мі Крыў цо вай В., Труш чан ка Н., 

Бе ля евай В. (2007 г.)

 Я лю бі ла, ты ад бі ла,
Так лю бі аб лю бач кі,
І цэ луй по сле ме ня
Цэ ло ва ные гу бач кі.

* * *
Я лю бі ла інжы не ра,
А па том па літ ру ка,
А па том всё вы шэ, вы шэ,
І да шла да па сту ха.

* * *
Па лю бі ла гар ма ніс та,
За ру га ла ме ня маць.

Не ру гай ме ня, ма ма ша,
Раз ве сё лый бу дзет зяць.

* * *
А пад мос там ры ба з хвос там,
Да шчэ з аку ня мі,
А той ся кі, кры ва бо кі,
Да і той з дзяў ка мі.

За пі са на ў в. Бры нёў

ад Суб ат Фа іны Ці ма фе еўны, 1935 г. н.

(на ра дзі ла ся ў в. Ці хі ні чы Ра га чоў ска га р-на),

Суб ата Ма ка ра Ці ха на ві ча, 1932 г. н. 

(на ра дзіў ся ў г. Ту ра ве),

сту дэн ткай Ба ра ніч Я. (2007 г.)

 Са ма са дзі кі са дзі ла,
Са ма бу ду па лі ваць,
Са ма мі ла га лю бі ла,
Са ма бу ду і стра даць.
За пі са на ў в. Бе лін

ад Мас ла вай Ні ны Фё да раў ны, 1920 г. н. 

(на ра дзі ла ся ў в. Лоб ча),

сту дэн ткай Ча рэў кай Т.

 Ты, вой на, ты, вой на,
Ты ме ня об ідзе ла.
Ты за ста ві ла лю біць,
Ко го я не на ві дзе ла.

* * *
Дзе воч кі, мо лі цесь Бо гу,
Чтоб окон чі лась вой на.
Не окон чіц ца вой на,
Не вы йдзе за муж ні одна.

* * *
Го во рят, сі рот не лю бят,
Ну а мне не ве рыц ца.
Ой, раз ве сі ро ці на
Не та кая дзе ві ца.

* * *
Ма ме нь ка ня род ная,
Вя чэ ра нь ка хо лод ная.
Еслі б род ная бы ла,
На ва рі ла б, под ала.

* * *
Не су дзі те ме не лю ді,
Я не под су дзі мая.
Пус кай по су дзіт, по ру гае
Ма ме нь ка ро дзі мая.

* * *
Я іду, а ба бы су дят
І под счіт ва ют го да.
А я не роза, не ма лі на.
Не со вя ну ні ког да.

* * *
У мо го мі ло го
Оку рат не нь кі но сок.
8 ку ро чок со дзіц ца
І дзе вя ты пе ту шок.

* * *
Гар мо ніст — бо ль шое де ло,
Его надо ша на ваць.
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Ох, ка кая ноч ка цём ная.
Он бе роц ца пра ва жаць.

* * *
Мі лы мой, гар монь чу жая,
Мі лы мой, ку пі сваю,
Как на ста нет жызнь пло хая,
Ты сыг ра еш, я спою.

* * *
Ты не ду май, што люб лю,
Не ду май, што га ня юся.
У ме ня та кой ха рак тер,
Ува жаць ста ра юся.

* * *
За вле ка ла, за вле ка ла,
За вле ка нье не бе рот.
Я да ру ему пла то чек,
Он на лен точ кі дзе рот.

* * *
Ні че во, что я в га ло шах,
Пе ре йду че рез ру чей.
Ні че во, что я жэ на тый,
Ліш бы не бы ло дзе тей.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Мар цын ке віч Анас та сіі Мі ка ла еўны, 1929 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 Го лу бая го лу бі ноч ка
Да ў кар ма не рас цві ла,
Мі лы мой, твоя ўлы боч ка
Ме ня с ума све ла.

* * *
Ой, не дуй гу бу, пад руж ка,
Ты ўжо так гу ба тая.
Што твой мі лы со мной хо дзіць,
Я ж не ві но ва тая.

* * *
Мі не мі ле нь кі сме ніў,
Ду маў, на го ру юся.
Я ж та ко го пол юбі ла,
Што й не на лю бу юся.

* * *
Мі не мі ле нь кі сме ніў,
А мне дру гі на хо дзіц ца,
Я із го ра па ху дзе ла:
Во рот нік не схо дзіц ца.

* * *
Мі не мі ле нь кі сме ніў,
А я ўпа ла пе рад нім,
А я ўпа ла і ска за ла:
«Сла ва Бо гу, што сме ніў».

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Жу ка вец Во ль гі Якаў леў ны, 1936 г. н.,

сту дэн та мі Ба ра ноў скім А., Ерма ко вай У., 

Ма ль ца вай Д., До ра ха вай Г., Ка на пац кай Ю., 

Хо дзь ка Н. (2007 г.)

 Я на пен сію па шла,
Што-та мне не ве рыц ца.

Па смат ры це на ме ня —
На мне ўсё ша ве ліц ца.

* * *
О, стра да нія сыг рай,
А я ся ду, пад паю!
Раз га ню сваю да са ду,
Шчэ ця бе раз ве ся лю.

* * *
Надзе ну коф ту я,
Надзе ну крас ную!
За чэм ра дзі ла маць
Та ку ня шчас ную?

За пі са на ў в. Вы шы лаў

ад Па шук Надзеі Па ўлаў ны, 1938 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д.(2007 г.)

 З пад ру гаю дру жы,
Пад ру гі пра ўды не ка жы,
Бо пад ру га вер ная
На смя ша ецца пер вая.

* * *
Чай пі ла, жа ра бы ла,
Ако шач ка атро іла.
Бы ла га ра чая лю боў -
Пад ру жач ка рас стро іла.

* * *
Гар ма ніс та па лю бі ла —
Раз ру га ла мя не маць.
Не ру гай мя не, ма ма ша,
Ох, вя сё лы бу дзе зяць.

За пі са на ў в. Вы шы лаў

ад Ку ліц кай Ні ны Вік та раў ны, 1938 г. н.,

сту дэн тка мі Аўдзей ка К., Асма лоў скай Г.,

Ба ра на вай Д., Ба лач ко вай Д.(2007 г.)

 Са мо лё ці кі ля цяць
По ча ты ры і по пяць.
Вы йдзі, ма ма, па гля дзі:
Ці ха ро шы бу дзе зяць.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
Па ло жы мя не пад ніз.
Еслі бу дзе ха ра шо —
Па ло жы мя не ешчо.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
За ігру ігру чую —
Дзвес це гра моў кал ба сы
І бул ку рас сы пу чую.

За пі са на ў в. Вы ша лаў

ад Шы ці ка вай Та ма ры Мі хай лаў ны, 1939 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Ой, што ро біц ца на све це,
Усю ды ра ды яцыя.
Ко ні хо дзяць без хвас тоў,
Не цві це ака цыя.

* * *
Твае нож кі-кры ва нож кі,
Ні чар та не то па юць.
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Па гля дзі це на мае —
Як яны ра бо та юць!

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Кур чы ча Аляк сан дра Аляк сан дра ві ча, 1925 г. н.,

сту дэн тка мі Гаў рык А., Леў ка вец А., 

Свяр дло вай І. (2007 г.)

 Ма мач ка ра дзі мая,
Ра бо та ла ж адзі ная.
То ль кі не ту ха му та
Да ра мен на га кну та.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Па шук Але ны Сця па наў ны, 1925 г. н.

(пе ра ся лен ка з г. Шах ты Рас тоў скай вобл.),

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Мо ему си не му кос цю му
Не ту мес та в сун ду ке.
Рас прок ля тая де рев ня —
Не ту па рня по ду ше.

* * *
Ой, іграй це, му зы кі,
Да й па йграй це вы мне.
Ня ма ў мя не ча ла ве ка,
Да й ку пі це вы мне.

Гар мо нист — ве сё лый па рень,
Лишь бы ми лый был та кой.
Всю ноч ку про сто яла,
Не за ду ма ла до мой.

* * *
Гар мо нис та пол юби ла,
Не по па ла за его.
Не хва ти ло ка пи та лу
У па па ши мо его.

* * *
Ме ня ми лый про во жал,
Под по лой гар монь дер жал.
На кры леч ко про во дил,
Сам сыг рал, ушёл один.

* * *
Ой ты, ми лый, не це луй,
Я ж на пуд рен ная.
По це лу ешь — пуд ру сду ешь,
Пуд ра куп лен ная.

* * *
Че во, ми лый, не при шёл?
Мо ру ба хи не на шёл?
Хай бы де до ву одев,
Дед на пе чы по ся дев.

* * *
Мі лы мой, мі лы мой,
Ка лі на-ма лі на.
Ка лі ця бе не па ба чу,
Ра бо та не мі ла.

* * *
Мя не мі лы не па знаў,
Пень бя ро за вы аб няў.
Ду маў ў коф це роз авай,
Аб няў пень бя ро за вы.

* * *
Мі лы ў армію ўхо дзіць,
Пры ка заў гу ляць ад ной.
А га ды — не ад на ня дзе ль ка,
Пан ара віў ся дру гой.

* * *
Че рез реч ку быс трую
Я мос то чек вы строю.
Хо ди, ми лый, хо ди, мой,
Хо ди ле том и зи мой.

* * *
Ох, лю бі ла, лю боў кры ла,
Пра лю боў ніх то не знаў.
А ў мі ло га ўм ка рот кі,
Уз яў, та ва ры шу ска заў.

* * *
Ты, та ва рыш, ты, та ва рыш,
Па ма жы го ру май му.
За бе руць мя не ў сал да ты —
Пра ва жай маю жа ну.

* * *
Ой, мам ка мая,
Люб лю чор на га я.
Чор ны ка жа пра мя не:
«Шча бя туш ка мая!»

* * *
Пол юби ла гар мо нис та,
Но ру га ет ме ня мать.
Не ру гай ме ня, ма ма ша,
Раз ве сё лый бу дет зять.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
Я ў вас улюб ля юся,
Еслі ў вас есць жа на,
То я ізві ня юся.

* * *
Ба ра ба ны бі лі, бі лі,
А я ўсё дзі ві ла ся.
Ба ра бан шчык быў кра сі вы,
Я ў яго ўлю бі ла ся.

* * *
На сто ле сто ят цве ты,
Про сят по ли ва ния.
Здрав ствуй, но вая лю бовь,
Ста рая, до сви да ния.

* * *
Я лю би ла га да
И ува жа ла га да,
А у это го га да
Це лая бри га да.

* * *
Ты, са ро ка-бе ло бо ка,
На учи ме ня ле тать.
Не вы со ко, не да лё ко,
Лишь бы ми ло го ви дать.

* * *
Што-то го ла су не ста ла,
Ста ла я си пу чая.
То лю боў, то из ме на,
Она ме ня за му ча ла.
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* * *
Ох, ёлки-па лки,
Не бу ду ру га ть ся,
По ко ле но бо ро да —
Ле зет це ло ва ть ся.

* * *
Я са ма, я са ма,
Ча ла ве ка ня ма.
Я свяк роў не ба юся,
Бо не ма ці мая.

Я сваю са пер ні цу
Па ве ду на ме ль ні цу,
Га ла вою пад ва гон -
Оста вай ся, мі лы мой.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Суг рэй Ган ны Фё да раў ны, 1941 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 За ра кой ба ран па сец ца,
Я ба ра ні ны ха чу.
Ажа ні мя не, дзя ду ля,
Я ду бі най печ рас ка ла чу.

Я кал хоз ні ца ха ро ша,
Па-кал хоз на му паю.
Што за хо чу, то і здзе лаю,
Па стаў лю па-свай му.

* * *
Ох, Ся мё наў на, мая мі лая,
Я пры йшоў к це бе,
А ты ўны лая.

* * *
Мі лы-мі лы, мой ха ро шы,
Я не знаю, как ты па ёш.
Еслі сер цэ мне ад кро еш,
Я ўзнаю, как ты жы вёш.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Хам лю ка Ула дзі мі ра Фё да ра ві ча, 1937 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л., 

Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Го во рат, плат кі — раз лу ка,
Я да ла мі лён ку два.
Не плат кі нас раз лу чы лі,
А под руж ка раз ве ла.

* * *
Ой, уе хав мой мі лы
Да ле ко да да ле ко.
У его бо літ сер дзеч ко,
А мне то же не лег ко.

* * *
Ой, под руж ка до ро гая,
Ты бы так от ве ти ла:
— От кры вай, ма ма ша, дверь,
Я уха жор ка Пе ти на.

* * *
Пол юби ла лей те нан та,
А по том пол ков ни ка.
Ста ла юбоч ка уз ка,
Не най ду ви нов ни ка.

* * *
Ко мне ми лый под ошёл,
Про сит по зна ко ми ть ся.
А я то ль ко от люб ви,
Да йте мне опом ни ть ся.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Хам люк Ган ны Сця па наў ны, 1945 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 На ста ле ста іць
Ка ша ман ная.
Ох, лю боў, лю боў
Да аб ман ная.

* * *
Ох, Се мён, Се мён,
Да мі лы Се неч ка,
Да па цэ луй ме ня,
Да хо ро шэ неч ко.

* * *
Гар ма ніс та я лю бі ла,
Гар ма ніс та це шы ла.
Гар ма ніс ту на пля чо
Са ма гар мош ку ве ша ла.

* * *
Вы бі вай, мая пад ру га,
Вы бі вай со рак адзін.
Мы ра бя там за ізме ну
Пры ну дзі лаў ку да дзім.

* * *
Ох, мой мі лы ў баю
Ка таў ся на та ча нач ке.
Ён пры едзе, пры лас кае
Ле пей род най ма мач кі.

* * *
А сер бі янач ку тан ца ваць
На ву чы ла мя не маць.
А сер бі янач ку пля шы,
Гдзе ра бя ты ха ра шы.

* * *
Ой, га ва ру та бе, Ва ло дзя,
Не ўлюб ляй ся ж ні ў ка го.
Бо ты зна еш, што Ма ру ся
Ця бе лю біць ад на го.

* * *
Гар мо ніст, гар мо ніст,
Ха ра шо ігра еце.
По че му вы, гар мо ніст,
З на мі не гу ля еце?

* * *
Пол юбі ла я яго,
А ён, дзе вач кі, яўрэй.
Я яму на шчот лю бо ві,
А он мне на шчот ку рэй.

* * *
Ой, под ру га до ро гая,
Я люб лю, как ты по ёшь.
Мо ему бо ль но му сер цу
Вол но вац ца не да ёшь.
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* * *
На ста ле ста іць
Да ка ша грэч ная.
Ох лю боў, лю боў
Да бес ка неч ная.

* * *
Ой, Се мё нов на,
В ре ке ку па ла са,
Бо ль шая ры бі на
Да ёй па па ла са.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ба тан Во ль гі Мі ка ла еўны, 1934 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н., Ле мя за Л.,

 Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Па пач ка род не нь кі,
Ку пі пла ток мод не нь кі,
Ды як бо ль ша па мад ней —
Лю біць ві цеб скі Андрэй.

* * *
Тан ца ва ла пол ячку,
Па рва ла хва ль бо нач ку,
Па йду ма мач ку пра сіць,
Каб хва ль бо нач ку за шыць.

За пі са на ў в. Да ра шэ ві чы

ад Ган чар Евы Ад амаў ны, 1937 г. н.,

сту дэн тка мі Чэр ня нок І.,Флер ка Н.,

Ле мя за Л., Міт ра хо віч В. (2007 г.)

 Па ка ці ла со ка леч ко
Па ста лу ду бо ва му.
Пры вы кай, маё сяр дзеч ко,
К уха жо ру но ва му.

* * *
Чер наб ро вых я лю бі ла,
Бе лых не на ві дзе ла,
Ад пад ру жач кі ад бі ла,
Бед ную аб ідзе ла.

* * *
Па лю бі ла лей ця нан та,
А па том па літ ру ка,
А по том усё вы шэ, вы шэ,
І па йшла за па сту ха.

* * *
А ат го ра ў чыс та поле,
А ат го ра ў гус ты лес,
А ат го ра і к лю бо ві,
І ў лю бо ві го ра есць.

* * *
Га ва рат, што Вол га дол га,
Хо дзяць па ра хо дзі кі.
Не за мет но пра ля та юць
Ма ла дыя го дзі кі.

* * *
Трак тар едзе, трак тар едзе,
Я за ім пяш ком, пяш ком.
Хто пры пе вак мно га знае,
Пры ха дзі ка мне з мяш ком.

За пі са на ў в. Пя соч ная Бу да Го ме льс ка га р-на

ад Гош ка Евы Пят роў ны, 1929 г. н.

(ура джэн ка з в. Дуб ро ва Пет ры каў ска га р-на),

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 На чы наю пець час туш кі,
Про шу не сме яцца.
Мае ка рые гла за
Со ра му ба яцца.

* * *
На чы наю пець час туш кі,
Пер вую, вто рую,
Я ха чу раз ве се ліць
Пад руж ку да ра гую.

* * *
Ты, пад руж ка, бро вы бей,
Под но гою во ро бей,
А под дру гою се рый гусь,
Я раз лу кі не бо юсь.

* * *
Тан цы-ру кі, тан цы-но гі,
Прі го ва рі вай язык,
Не ска жу, в ка кой де рев не
Есть бе ре мен ный му жык.

* * *
Не ска жу, в ка кой де рев не
Де вуш ка пуд рі ла ся.
Ана на пуд ру яйца кра ла
І с чер да ка — па тал ка ўбі ла ся.

* * *
А что это за де рев ня,
А что это за се ло,
Не зна ко мые ре бя та
І гу ляць не ве се ло.

* * *
Ты, под руж ка до ро гая,
Ты моя, моя, моя,
Ты най дзі мне ка ва ле ра,
Бо ево го, как и я.

* * *
Пол юбі ла лей це нан та,
А ма ёр мне го во рыць:
— У ме ня ре мень по шы ре
І ярче звёз дач ка го рыць.

* * *
Пол юби ла лей те нан та,
Ока зал ся ге не рал,
По смот ре ла утром ра но:
Ге не рал ко ров по гнал.

* * *
Пол юби ла лей те нан та,
А по том пол штру ка,
А по том всё вы ше, вы ше
І дош ла до па сту ха.

* * *
На го ре овёс и под го рой овёс,
А мне ми ле нь кий за да вал во прос.
За да вал во прос и смот рел в гла за,
А ты се рь езная, с то бой гу ляць не ль зя.

* * *
На го ре ру чей и под го рой ру чей,
Про во жал ме ня, са ма не знаю, чей.
Про во жал в се рой ке поч ке,
Ко то рый был у ме ня на при ме точ ке.
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* * *
Под руж ка моя, иди оде вай ся.

С тво им ми лым по стою, ты не об ижай ся.

* * *
Под руж ка моя, да вай по ска чем ся,

Ты с мо им, а я с тво им

Ве чер ком по сто им.

* * *
Под руж ка моя, не бу ду ме ня ть ся,

Твой кра си вый, бо евой,

Не бу дет за да ва ть ся.

* * *
Тан цуй, Мат вей,

Не жа лей лап тей.

Вче ра бы ли на ба за ре,

Лап ти но вы за ка за ли.

За пі са на ў в. Ка ба чок

ад Се ра ды Ні ны Іва наў ны, 1933 г. н.,

сту дэн ткай Аляк се енка В. (2007 г.)

 — Эх, Юрач ка, чо не жэ ніш ся,

А пры дзе зі мач ка, ку ды ж ты дзе неш ся?

— А я ўзі мач ку ды пад пя ры нач ку,

А я ўле тач ку ды пад па ве тач ку.

* * *
Га ва ры ла ба ба дзе ду:

— Я ў Аме ры ку па еду.

— Ах ты, ста рая ка за,

Ту да не хо дзят па езда.

* * *
Гар ма ніст ты, гар ма ніст,

Ла та ныя пле чы,

Коль ня мо жэш ты іграць,

То ся дзі на пе чы.

* * *
Граю-граю ве ся ло,

Штоб па чу ло ўсё ся ло,

Штоб пачула мая маць,

Як гас цей трэ ба пры маць.

За пі са на ў в. Га лу бі ца

ад Су лі мен кі Юрыя Ула дзі мі ра ві ча, 1966 г. н.,

сту дэн тка мі Ла піц кай М., Се мян цо вай Е., Дзі кун Н.,

Гу ле віч К, Га та ла вай Н. (2007 г.)

 Ой, у лу зе пры да лі не

Пяе пес ні са ла вей.

Сён ня ве се ла жы вец ца,

За ўтра — бу дзе ве ся лей.

* * *
Сер бі янач ку гу ля ці

На ву ча ла мя не ма ці.

Сер бі янач ку пля шы,

Усе хлоп цы ха ра шы.

* * *
Ве цер вее з квет кі ў квет ку,

Па ко хав су сед су сід ку.

Ве цер вее з квіт кі ў мо ра,

Па лю біў яе я з го ра.

* * *
Я лю бі ла, я лю бі ла,
Я лю бі ла га ра чо.
Цём на — сі нюю пі ло тач ку
І ра мень це раз пля чо.

* * *
Ой, па ло ла бу ра кі
Пад зя лё ным ду бам.
Па лю бі ла гар ма ніс та
Во з та кен ным чу бам.

За пі са на ў в. Пер шая Сла бод ка

ад Труш чан ка Во ль гі Фё да раў ны, 1924 г. н.,

сту дэн ткай Труш чан ка Н. (2007 г.)

 От, ска за ли про ме ня,
Што я рос ти кам ма ла.
Не ка ли на, не ма ли на,
Не па вя ну ни каг да.

* * *
Мой ми лё нок,
Как те лё нок,
То ль ко ве ни ки вя зать,
А про во дил ме ня до до му,
Не су мел по це ло вать.

За пі са на ў в. Ся ке ры чы

ад Мыш ка вец Анас та сіі Па ўлаў ны, 1928 г. н.,

сту дэн ткай Бе ль ка С. (2007 г.)

 Я час ту шак мно га знаю,
На чы наю пер вую.
Свай го мі ла га ру гаю
За лю боў не вер ную.

* * *
Уха, уха, га ва рат, ста ру ха!
54 го ды — са мая дзя ву ха!

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Куд ра вец Во ль гі Мак сі маў ны, 1934 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Гар ма ніст, гар ма ніст,
Што ў ця бе за га ла ва,
Во сім ша пак пад мя ра лі,
То вя лі ка, то ма ла.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
Роз авыя шчоч кі.
Це раз ця бе, гар ма ніст,
Не да спа ла ноч кі.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
Ха ра шо ігра еце.
Па ча му, гар ма ніст,
З на мі не гу ля еце?

* * *
Я на гэ тую гар мо шач ку
На кá паю ві нá ,
Каб гэ тая гар мо шач ка
Ігра ла да від на.

Я на гэ тую гар мо шач ку
На ве шаю сі рэнь,
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Каб гэ тая гар мо шач ка

Ігра ла ве се лей.

За пі са на ў г. п. Ка пат ке ві чы

ад Ду бі ны Лі дзіі Андрэ еўны, 1935 г. н.,

сту дэн ткай Се нь ка С.

 Сі чы ма ле нь ку лу чы ну,

Ня хай ве се ло га рыць.

Люб лю Ся рож ку,

Маё сэр ца ба ліць.

* * *
Ды не сва ры ся, мая мам ко,

Што я хле ба мно га ем.

Ско ро вы йду за Ся рож ку,

Я та бе не над оем.

* * *
А на том бо цы лам па га рыць,

А на гэ тым — від на.

На том бо цы ца лу юцца,

А на гэ тым за від на.

* * *
Па ту шы це гэ ту лям пу,

Бо йна ясна га рыць.

Гля ну, гля ну на Ся рож ку -

Маё сэр ца ба ліць.

* * *
Не вя дзі ж мя не па по жан цы,

Ды вя дзі па да ро жан цы.

Па по жан цы нож кі ба ляць,

А па да ро жан цы са мі бя гуць.

* * *
Па да рож цы ішла —

Пя сок нож кі рэ жа.

А ка го я не на ві жу,

Той ў гла за ле зе.

* * *
Па да рож цы ішла,

Вы галёк знай шла.

Лю бі, лю бі мя не, ка ва лёк,

Пад ару та бе ву га лёк.

* * *
Не ру гай мя не, ма ма ня,

Нет за што мя не ру гаць.

Моі ле та мо ло дыя,

Мне охо та по гу ляць.

* * *
Па лез бы на бя роз ку,

Ды ба юся вы со ты.

Асва таў бы дзяў чын ку.

Ды не маю кра со ты.

* * *
Гля ну, гля ну на дзяў чын ку.

Ах, якая кра са та!

Гля ну, гля ну на бя ро зу.

Ах, якая вы со та.

* * *
А мой мі лё нок ве ль мі вы со ко,

То ль ко ве ні кі ла маць

А пра ва жаў мя не да до му,

Не су меў па ца ла ваць.

* * *
Ба ла ла ечка іграе,

Ба ла ла ечка па ёт.

Ба ла лай кі здзе лаць нож кі —

Ба ла ла ечка па йдзёт.

* * *
Ба ла лай ка, ба ла лай ка,

Ба ла лай ка ла ко ва.

Мя не мі лы пра ва джаў,

А я ўсю да ро гу пла ка ла.

За пі са на ў в. Ма ка ры чы

ад Вяр гей Фя до сіі Ка сь янаў ны, 1913 г. н.,

сту дэн тка мі Кі ся лё вай А., Ра бай Л.

 Не ца луй це мя не, хлоп цы,

Я на пуд ра ная.

Ця пер пуд ра да ра гая —

Вы не ку пі це.

* * *
Ле зу, ле зу на бе рё зу.

Ох, екая вы са та.

Гля ну, гля ну на мі ла го.

Ох, екая кра са та.

* * *
Трак та рыс ты поле па шуць,

На вер но, мі лы твой і мой.

Твой у роз авай ру баш цы,

А мой мі лы — у га лу бой.

* * *
Ты пад ру га мая, міл ка,

Не зві вай ся на кру гу.

Бу дзе со рам на, не лоў ка

Уха жо ру ма ему.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,

Ру мя ныя шчоч кі,

Це раз ця бе, гар ма ніст,

Не дас па ла ноч кі.

* * *
Па са жу я гар ма ніс та

Пад са мыя аб ра за.

Не гар мош ка за вле кае —

Яго ка рые гла за.

* * *
Я пры пе вак мно га знаю,

На чы наю пер вую.

Ад даю пад ру гу за муж

За лю боў не вер ную.

* * *
Над ае лі мне ба ра кі,

Над ае лі ко ечкі,
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Над ае ло на чу жой ста ро нач ке.
Ня ма ма ме нь кі рад ной,
Ніх то не па жа лее.

* * *
Га ва ры ла ты, ма ма ша,
Доч ке ў дзве ры не сту чаць,
А ця пер жэ, мая мам ко,
Ка го бу дзеш устрэ чаць?

* * *
Бы ла ў Бо га сі ра та,
За му ка ла ва ра та
Клю чы кам, за моч кам,
Шаў ко вым пла точ кам.

* * *
Эх, ты, мі лач ка мая,
Глянь у акош ка, ці йду я.
Глянь у акош ка хоць не множ ко.
Па ка жы сваё лі цо,
Ка му ад да ла ка ль цо?
Я ад да ла ка леч ко Іва ну,
На ця бе, ду рак, не гля ну.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Арцюх Анта ні ны Іва наў ны, 1917 г. н.,

сту дэн ткай Ку ле шы най А.

 Эх, Се мё нов на, ка кая бой кая,

На вер на, вы пі ла ста кан чык го рь ка го.

А я не вы пі ла ста кан чык го рь ка го,

Ме ня маць ра дзі ла та кую бой кую.

* * *
Ра нь ше бы лі ні тач кі,

А ця пер ка туш кі,

Ра нь ше бы лі дзе вач кі,

А ця пер бал туш кі.

* * *
Ва са ду лі, в ага ро дзі

Ездзі лі тры тан ка.

Не мец ку рач ку па ймаў,

Ду маў, па рці зан ка.

* * *
Ра нь ше бы лі рю мач кі,

А ця пер ба ка лы,

Ра нь ше бы лі ма ль чы кі,

А ця пер на ха лы.

* * *
Са ма лёт ля цеў,

Ка лё са цёр лі ся.

А вы не жда лі нас,

А мы пры пёр лі ся.

* * *
Я адзе ну бе лэ пла цье,

А ўні зу кар ман чы кі.

У кар ман чы ках ду хі,

Штоб лю бі лі жа ні хі.

* * *
Не гля дзі це на мя не,

Што я ху да ва та.

Ма ці са ла не дае —

Я не ві на ва та.

* * *
Трак та рыст Егор Іва ныч

Ста іт, улы ба ецца.

Ему зу бы па ўстаў ля лі,

Рот не за кры ва ецца.

* * *
Ле зу, ле зу на бе ро зу,

Да ба юса вы са ты.

Не ідзі це, дзеў кі, за муж,

Не це рай це кра са ты.

* * *
Я адзе ну бе лэ пла цье,

Вак руг шко лы я па йду.

А ка му якое дзе ло,

Я дзі рэк та ра люб лю.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Май сюк Ма ры ны Аляк се еўны, 1977 г. н.,

сту дэн ткай Ку ле шы най А.

 На чу жой ста ро нач цы

Со неч ка й не грэе,

Ле пей ма мач кі рад ной

Ніх то не аб агрэе.

* * *
Мі лы мой, пры го жа нь кі,

А я леп ша за его,

Ён пад руж ку маю лю біць,

Я — та ва рыш ча его.

* * *
Мая ма мач ка рад ная,

Хо дзіць у поле квет кі рваць.

Мне га лоў ку да ўбі ра ці,

Бу дзе за муж ад да ваць.

* * *
Што ты, мі лы, хо дзіш рэ дка,

У ня дзе лю то ль кі раз?

А ка лі та бе да лё ка,

Пе ра ходзь, жы ві ў нас.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Са ло віч Во ль гі Вік та раў ны, 1921 г. н.,

сту дэн там Да ўжын цом С.

 Мчыц ца Гіт лер із Рас іі

Злой, на всех ру га ецца.

Па смат рэць ха цел Мас кву,

А Мас ква ку са ецца.

* * *
Ой, га ра, га ра кру тая,

З га ры ка ціц ца ва да.

Крас най Арміі ге роі

За ні ма лі га ра да.

* * *
На вос то ке солнце всхо дит,

На за па де — са дит ся.
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На ши во ины при шли —

Мож но ве се ли ть ся.

* * *
До ро гие зри те ли,

Рас ска жу я вам сек рет:

Как на сце не по спе ваю -

Мо ло дею на пять лет.

* * *
Ми лый мой ска зал, что он

Без уче ных он учён.

По смот рел на ку ку ру зу,

А ска зал: «Хо ро ший лён».

* * *
На чи наю петь час туш ки,

Про сим не сме ять ся.

Тут на ро ду очень мно го —

Мож но по стес ня ть ся.

* * *
Бей вра га и в хвост, и в гри ву

Пу ле мё том, пуш кою.

Меж бо ями на при ва ле

Бо евой час туш кою.

* * *
От сту па ет враг по спеш но,

Мчит ся без огля доч ки.

То ль ко вид но в тем но те,

Как ме ль ка ют пя точ ки.

* * *
Ту чи чёр ные, ту чи гроз ные,

К Ста лин гра ду не мцы шли.

Но фа шис тские со лда ты

Крест бе ре зо вый на шли.

* * *
Сердце бьет ся, сердце ра до,

Реп ро дук тор го во рит.

От род но го Ле нин гра да

Ско ро Гит лер убе жит.

* * *
А мой ми ле нь кий пи лот,

Я его не вес та.

Про ка тить ме ня хо тел -

В са мо лёт не влез ла.

* * *
А мой мі ле нь кі — лёт чык,

Я яго ня вес та.

Я як се ла ў са ма лёт —

Са ма лёт ні з мес та.

* * *
Я час туш ки вам про пе ла,

И са жусь в ре ше то.

До сви да ния, уплы ваю

За час туш ка ми яшчо.

* * *
Я час туш ки вам про пе ла

И оста лось то ль ко две.

Гар мо нис ту про спе ваю

Од но му на еди не.

* * *
Ох, про сти те ме ня, зри те ли,

Я не мно го зби ла ся.

Я уж ста рая ста ру ха,

На ум при ту пи ла ся.

* * *
Под ве се лую гар мош ку

Я час туш ки при пею.

Со рок лет я при пе ва ла,

Ещё со рок про пою.

* * *
У кал хо зе я ро дзі лась,

У кал хо зе мая маць,

У кал хо зе на учі лась

Кні гу Ле ні на чы таць.

* * *
Мы в сво их час туш ках сно ва

Вам спо ём про Пол енко ва.

Мо ло дой наш Алек сей.

На не го рав няй тесь все.

* * *
Я сваю са пер ні цу

Встрэ чу на пры го рач ке,

Па ця ну за ва ла са —

Па ле цят за ко лач кі.

* * *
Я час ту шек мно го знаю,

Три экза ме на сда ла,

А чет вер тый не успе ла -

Ма ти за муж от да ла.

* * *
Ой, про сти те ме ня, зри те ли,

Што не мно го зби ла ся.

Здесь у за ле си дит па рень —

Я в его влю би ла ся.

За пі са на ў в.Кон ка ві чы

ад Ку ча рук Ка ця ры ны Ры го раў ны, 1921 г. н.,

сту дэн ткай Аме ль чан ка А.

 Ка мне ў сва ты пры езжа лі

На шэ рай ка бы ле.

Усё пры дан нае за бра лі,

А мя не за бы лі.

Ка мне мі лы не пры йшоў,

Шта ны до ма не най шоў,

Хоць бы дзе да вы адзеў,

Дзед на пе чы б па ся дзеў.

Я на го рач цы ста яла,

Вот са пер ні ца пра йшла.

Тваё шчас це, аб ез’яна,

Што я кам ня не на шла.

Ох, уле зу на бя ро зу,

Ды ба юсь, што ўпа ду.
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Вы йшла б за муж за Ся ро жу,
Ды ба юсь, што пра па ду.

Ох, ку ры чыц кія хлоп цы
Вя ка юць да вя ка юць.
Ца ла вац ца не ўме юць,
То ль кі аб слю ня ка юць.

Мя не мі лы ізме ніў,
На ізме ну на пля ваць.
Я та ко га ля гу шон ка
Ма гу й рэ ша там па ймаць.

Не гля дзі це на мя не,
Што я ба явая.
Мя не ма ме нь ка ра дзі ла
На 9 мая.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы

ад Бон дар Ган ны Ры го раў ны, 1927 г.н,

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.)

 Ой, га ра, га ра,
Га ра вы со кая.
На га ре ся дзіць
Ча ты ры со ка ла.

Ой, га ра, га ра,
Га ра пра цяж ная,
А ре бят лю біць

Су мее каж дая.

За пі са на ў в. Ку ры ці чы

ад Ку леш Ку лі ны Іва наў ны, 1905 г. н.,

сту дэн ткай Га рош ка С. (1994 г.)

 Мне не нра віц ца ма шы на,
Мне не нра віц ца ма тор,
То ль кі нра віц ца в ка бі не
Мне ма ло дзе нь кі ша фёр.

* * *
Не за да вай це ся, ра бя ты,
Што вас ма ла за ста лось,
А мы то жа вы бі ра ем,
Хто па кра ша ды ха рош.

* * *
А мой мі лы ў баю
Про сіць кар тач ку маю.
За яго лю боў га ра чу
Я ча ты ры пад ару.

* * *
Я лю бі ла пі са ра
Са вяр шэн на лы са га.
Ему не ка лі пі саць,
То ль кі лы сі ну ча саць.

* * *
Не гля дзі це на мя не,
Што я ху да ва тая.
Мам ка са ла не дае,
Я не ві на ва тая.

* * *
З не ба звёз дач ка ўпа ла
На кры вую лі нію.
Ві ця Ні ну пе ра во дзіць
На сваю фа мі лію.

* * *
З не ба звёз дач ка ўпа ла
Пра ма на ска ме ечку,
Ме ня мі лы ца ла ваў
Цэ лую не дзе ляч ку.

* * *
На ба за ры ў нас
Хлоп цы прад аюц ца.
Па ка пей цы адзін хло пец,
Яшчэ за да юцца.

* * *
Гар ма ніст, гар ма ніст,
А я ця бе знаю.
Хоць за ця бе не па йду,
З та бой па гу ляю.

За пі са на ў в. Ва ню жы чы

ад Куд ра вец Во ль гі Ры го раў ны, 1932 г. н.,

сту дэн ткай Дзег ця рэн ка Г. (2000 г.)

 Гар ма ніст, гар ма ніст,
Доб ра Вы ігра еце,
А ча му ж Вы, гар ма ніст,
З на мі не гу ля еце?

* * *
Га ла сіс тая гар мош ка
Па ся лу раз но сіц ца.
За ліў ныя га ла сы

Са мі ў сэр цэ про сяц ца.

За пі са на ў в. Ба бу ні чы

ад Ма шук Усцін ні Кар не еўны, 1918 г. н.,

сту дэн ткай Па ўта ран Г. (2007 г.)
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ФА ЛЬК ЛОР НА-ЭТНАГ РА ФІЧ НЫЯ МА ТЭ РЫ ЯЛЫ
ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ Ў КА ЛЕК ЦЫІ 
ДНУ «ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ 
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ»

В
 я лі кая ко ль касць фа льк лор на-этнаг ра фіч ных  
 ма тэ ры ялаў з тэ ры то рыі Пет ры каў шчы ны  
 за хоў ва ецца ў фа льк лор най ка лек цыі Інсты-

ту та мас тац тваз наў ства, этнаг ра фіі і фа льк ло ру 
імя Кан дра та Кра пі вы На цы яна ль най ака дэ міі на-
вук, што з’яўля ецца на цы яна ль ным на быт кам Рэ-
спуб лі кі Бе ла русь. Шмат гэ тых ма тэ ры ялаў бы ло 
за пі са на пад час Жыт ка віц ка-Пет ры каў скай экс-
пе ды цыі 1983 го да, у якой пры ня лі ўдзел су пра цоў-
ні кі Інсты ту та: К. П. Ка баш ні каў, Г. А.Бар та шэ віч, 
Л. П. Ба ра ба на ва, Т. К. Цяп ко ва і І. І. Крук.

Ву чо ны мі бы ла да сле да ва на па ўноч на-ўсход-
няя час тка ра ёна — вёс кі Ся ке ры чы, Лу чы цы, 
Кол кі, Дуб ро ва, Крас ны па сё лак. Ма тэ ры ял экс-
пе ды цыі ўраж вае ба гац цем і раз на стай нас цю — 
гэ та лю боў ная і ся мей ная лі ры ка, прад стаў ле ная 
пес ня мі пра ка хан не, ся мей ны мі, жар тоў ны мі, 
за сто ль ны мі, гас ця вы мі, бяс едны мі, сі роц кі мі і 
іншы мі пес ня мі; вя се ль ны ая па эзія; ка лян дар-
ная-аб ра да вая па эзія; са цы яль на-бы та выя, та-
лоч ныя і іншыя пес ні; за мо вы; фа льк лор на-
этнаг ра фіч ныя апі сан ні ка лян дар най і ся мей най 
аб рад нас ці, на род ных ве даў, пры кмет і г.д.

Ма тэ ры ялы экс пе ды цыі скла лі спра вы 209, 210, 
211 і 217 во пі су 83 во сь ма га фон ду фа льк лор най 
ка лек цыі Інсты ту та мас тац тваз наў ства, этнаг ра-
фіі і фа льк ло ру. У спра ву 209 увай шлі за пі сы, зроб-
ле ныя К. П. Ка баш ні ка вым і Г. А. Бар та шэ віч, у 
спра ву 210 — Л. П. Ба ра ба на вай і Т. К. Цяп ко вай, 
211 — Г. А. Бар та шэ віч, 217 — І. І. Кру ком. У ка лек-
цыі фо на за пі саў ма тэ ры ялы з тэ ры то рыі Пет ры-
каў шчы ны ўвай шлі ў 83 во піс 20 фон ду.

У пад бор ку ма тэ ры ялаў, што пра па ну ецца 
чы та чам, увай шлі пес ні пра ка хан не, ся мей нае 
жыц цё, ка лян дар на-аб ра да вая па эзія, вя се ль-
ныя пес ні, этнаг ра фіч ныя апі сан ні.

Ф. 8, воп.83, спр.209, 210, 211, 217

Ма тэ ры ялы Жыт ка віц ка-Пет ры каў скай 

эк с пе  ды цыі 1983 г.

ЛЮ БОЎ НАЯ І СЯ МЕЙ НАЯ ЛІ РЫ КА
1.  Пес ня пра ка хан не 
  «У се ра ду я ра дзі ла ся …»

 У се ра ду я ра дзі ла ся,
Го рэ маё го рэ.

Не па йду я за ста ро га —
Ба ра дою ко ле.
А па йду я за та го,
Што не мае ву са.
Ён на мя не кіў не-мор гне,
А я за смя юся.
Мы ла ха ту, мы ла се ні
Да й за смя яла ся.
Вы йшла ма ці ва ду бра ці
Да й за пы та ла ся.
Ча го доч ка, ча го лю ба,
Ча го ты смя ешся?
Па лю бі ла ка за чэ нь ку,
Да й не пры зна ешся.
Та бе, ма ці, не пы та ці,
А мне не ка за ці.
Як на бра ла вяд ро ва ды,
Да й ня сі да ха ты.
Ба ць ка доб ры, ба ць ка доб ры,
А ма ці лі хая,
Не пус кае ў сад гу ля ці,
Ка жэ — ма ла дая.
Пус ці, ма ці, па гу ля ці,
Я не за паз ню ся.
Як за пяе пер шы пе вень,
Я на зад вяр ну ся.
Пее пе вень, пее дру гі,
Шчэ й ку ра са ко ча.
Клі ча ма ці вя чэ ра ці,
А да чка не хо ча.
Вя чэ рай це, ста ра ма ці,
Вя чэ рай це са мі,
Бо ўжэ мне над ае ла
Вя чэ ра ці з ва мі.

[Апош нія два рад кі кож на га куп ле та па ўта ра-
юцца].

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад удзе ль ні каў фа льк лор на га ка лек ты ву в. Лу чы цы 

Але ны Іо сі фаў ны Арцюх, 

Клаў дзіі Мі ка ла еўны Быч коў скай, 

Ні ны Мі хай лаў ны Сяр гей чык, 

Аляк сан дры Аляк сан драў ны Азём шы, 

Лі за ве ты Про ха раў ны Ца рун. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 41-42.



164

2.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой у лу зе ка лі на ста яла …»

  Ой, у лу зе ка лі на ста яла.
Пад ка лі най дзяў чы на гу ля ла.
Там дзяў чы на ка лі ну ла ма ла,
Свай му мі ла му вя чэ ру га та ва ла.
А вя чэ ра па ці ху за кі пае,
А мой мі лы ўжэ па рог пе ра сту пае.
Ся дзем, мі ла, з та бой на па ро зе,
Рас ка жу, што я чуў у да ро зе.
Чуў я, мі ла, та кую на ві ну,
Што ты ма еш чу жую (ма лую) дзя ці ну.
Там гу ля лі цы га не ў дуб роў цы,
Ды й па кі ну лі дзя ці ну на траў цы (лаў цы).

[Па ўта ра ецца пер шы ра док кож на га двух-
рад коў я, а по тым — цал кам усё двух рад коў е]

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад удзе ль ні каў фа льк лор на га ка лек ты ву в. Лу чы цы 

Але ны Іо сі фаў ны Арцюх, 

Клаў дзіі Мі ка ла еўны Быч коў скай, 

Ні ны Мі хай лаў ны Сяр гей чык, 

Аляк сан дры Аляк сан драў ны Азём шы, 

Лі за ве ты Про ха раў ны Ца рун. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 44.

3.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ма ру ся ты, Ма ру ся …»

 Ма ру ся ты, Ма ру ся,
Цяж ка мне з та бою.
Ні адзін я ве чар
Пра ста яў з та бою.
Ні адзін я ве чар,
Ні ад ну ня дзе лю.
На ця бе, Ма ру ся,
Маю я надзею.
На ця бе, Ма ру ся,
Ду маю жа ніц ца.
Ці па зво ляць ма ці,
Твае род ны сёс тры?
Ма ці ўга во рым,
Сяс цёр пе ра мо жам,
Пры вя зом Ма ру сю,
Як чыр во ну ро жу.
Пры вя зом Ма ру сю,
Па са джу ў да моч ку,
Гля дзі, мая мам ка,
Як рад ную доч ку.
У кніж ках не чы та лі,
У пі сь мах не пі са лі,
Каб чу жу дзя ці ну
За рад ну шчы та лі.
Дам та бе, Ма ру ся,
Ка ня ва ра но га,
Атай дзі, Ма ру ся,
Ад сы на рад но га.
А я прад ам ко ня,
Па шчы таю гро шы,
Люб лю твай го сы на,
Бо твой сын ха рошы.

(Апош нія два рад кі кож на га куп ле та па ўта ра юцца)

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад удзе ль ні каў фа льк лор на га ка лек ты ву в. Лу чы цы

Але ны Іо сі фаў ны Арцюх, 

Клаў дзіі Мі ка ла еўны Быч коў скай, 

Ні ны Мі хай лаў ны Сяр гей чык, 

Аляк сан дры Аляк сан драў ны Азём шы, 

Лі за ве ты Про ха раў ны Ца рун. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 47.

4.  Пес ня пра ка хан не 
  «Хві ля з поля, ва да з мо ра …»

 Хві ля з поля, ва да з мо ра,
Вой да да вя ла лю боў да го ра.
Ад лю бос ці свет кру жыц ца,
Вой да на пля чах арол са дзіц ца.
Ткуль уз ялі ся злыя лю дзі,
Вой да па ла ма лі мед ны тру бы.
Па ла ма лі, па кры шы лі,
Во ны тую па ра чку раз лу чы лі.
Я тае па ра чкі не ба юся,
Я на той дзяў чо нач кі ажа ню ся.

[Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ец ца]

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Пра се ні Мі ка ла еўны Пін чук, 1938 г. н. 

і Зі на іды Ні кі фа раў ны Ра вуц кай, 1928 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 17.

5.  Пес ня пра ка хан не 
  «Да лі на, да лі нуш ка …»

 Да лі на, да лі нуш ка,
Да лі на шы ро кая,
Э-эй, да лі на шы ро кая.
Па та бе, да лі нуш ка,
Ту ман рас сці ла ецца,
Э-эй, ту ман рас сці ла ецца.
Ту ман рас сці ла ецца,
Дзеў ка ўхва ля ецца,
Э-эй, дзеў ка ўхва ля ецца.
Дзеў ка ўхва ля ецца,
За муж са бі ра ецца,
Э-эй, за муж са бі ра ецца.
Па люб лю жа на та га,
Жон ка бу дзе сер дзіц ца,
Э-эй, жон ка бу дзе сер дзіц ца.
Па люб лю ва енна га,
Сал да та ня вер на га,
Э-эй, сал да та ня вер на га.
Сал дат бу дзе ва яваць,
А я бу ду га ра ваць,
Э-эй, бу ду га ра ваць.

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Пра се ні Мі ка ла еўны Пін чук, 1938 г. н. 

і Зі на іды Ні кі фа раў ны Ра вуц кай, 1928 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 18-19.

6.  Пес ня пра ка хан не 
  «Чар на мо рац, ма ме нь ка, чар на мо рац …»

 Чар на мо рац, ма ме нь ка, чар на мо рац
Вы веў мя не, бо сую, на ма ро зяц.
Вы веў мя не, бо сую, да й пы тае:
— Чы е ма роз, дзеў чы на, ці не мае?
Нет ма ро зу, дзеў чы на, то ль кі роса.
А я, ма ла дзе нь ка, ста ла бо са.
Я ду ма ла, ма ме нь ка, пан ава ці,
Аж пры шло ся, род ная, га ра ва ці.
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Аж пры шло ся, род ная, га ра ва ці,
На чу жо му пол юшку жы та жа ці.
На чу жо му пол юшку жы та жа ла,
Ма лю се нь кі сно пік па вя за ла.
Ма лю се нь кі сно пік па вя за ла,
Да ўсё чар на мор чы ка вы гля да ла.

(Дру гі ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н. 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 22-23.

7. Пес ня пра ка хан не 
  «Па йду я ў са до чак …»

 Па йду я ў са до чак,
Да й сар ву ліс точ кі,
Да й пан акры ваю
Мі ла га сля доч кі.
Штоб лю дзі не ха дзі лі,
Пташ кі не бра ні лі,
Штоб май го мі ла го
Дру гія не лю бі лі.
Дру гія не лю бі лі,
Да й не ча ра ва лі,
Не са лё ну ры бу
Вя чэ раць да ва лі.
Вя чэ рай, ка за чэ,
Да й не сам не вай са.
Як не ма еш жон кі,
Са мной аста вай са.
Ох, я маю жон ку,
Да й дзе та чак двое,
Да й дзе та чак двое,
Чар ня вох аб ое.
Чар ня вох аб ое,
Рэ жуць мае сэр цэ
На ча ты ры до лі.
Глу пы ты, ка за чэ,
Глу пе нь кім астаў ся,
На чу жой ста рон цы
Жа на тым пры знаў ся.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 94; сш.4, л. 1-2.

8.  Пес ня пра ка хан не 
  «Под унь, под унь, да буй ной вет рык …»

 Под унь, под унь, да буй ной вет рык
Да з глы бо ко го яр[у].
Пры будзь, пры будзь, да мой мі ле нь кі,
Да з да лё ко го кра[ю].
Ох, рад бу я дуць-под ува ці,
Да ве ль мо яр глы бок[і].
Ох, рад бу я буць-пры бу ва ці,
Да чу жой край да лёк[і].
Ох, па шла я за чор ную гал ку
На Ду най рыб кі есц[і].
Ох, да пры ня сі, чор ная гал ка,
Да й мі ло го звесц[і].
Па ля це ла чор ная гал ка,
Да й не ба ві лас[а].

На каз ваў жэ да твой мі ле нь кі,
Штоб не жу ры лас[а].
Ой, да ў мя не да дзве пта шэч кі,
То з то бой роз дзе люс[а].
Ой, мі не, мі ле нь ка, да зя зю ле нь ка,
Што ра но ка вал[а]
Да на чу жой сто рон цы,
Мя не пра бу джал[а].
А то бе, мі ла, да со ло вей ко,
Што ра но шчэ беч[а].

(Дру гі ра док кож най стра фы пер шы раз спя -
ва ецца да зна ка [ ]; а дру гі раз — по ўнас цю)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 47-48.

9. Пес ня пра ка хан не «Па сею гу роч кі …»

 Па сею гу роч кі
Бліз ко над во дою,
Са ма бу ду по лі ва ці
Дроб ную сля зою.
Рас ці це, гу роч кі,
У ча ты ры ліс точ кі,
Не ба чы ла мі ле нь ко го
Чо ты ры го доч кі.
Не ба чы ла мі ле нь ко го
Як чэ рэ ду гна ла.
То ль кі по спе ла ска за ці
Здрас туй, бо ма ці ста яла.

[Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца]

За пі саў І.І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф.8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л.73.

10.  Пес ня пра ка хан не 
   «Ча му ты не пры шоў…»

 Ча му ты не пры шоў,
Як ме сяц уз ышоў.
Як я ці бя жда ла.
Ці ка ня не меў,
Ці сцеж кі не знаў,
Ці ма ці не пус ка ла.
Я ко ні ка меў
І сце жач ку знаў,
І ма ці пус ка ла.
Стар шая сяс тра,
Штоб та не ўзрас ла,
Ся дзел ко сха ва ла.
Млад шая сяс тра
Ся дзел ко знай шла,
Ко ні ка сяд ла ла.
Ой, едзь, бра цеч ка,
Да той дзяў чы ны,
Што ці бя ча ка ла.
Ця чэ рэ ча нь ка
Не вя лі ча нь ка,
Ско чу, пе ра ско чу.
Ад дай, ма мач ка,
Ад дай, род ная,
За ка го я хо чу.
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(Тры апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 62.

11.  Пес ня пра ка хан не «Ве чар цем ны …»

 Ве чар цём ны,
А ноч ка від ная.
Свё кар доб ры,
А свяк роў ка лі хая.
Й не пус кае на ву лі цу,
Ка жа ж — ма ла дая.
Пус ці ж, ма ці, па гу ля ці,
Я й не за баў лю ся.
Ска жу хлоп цам: «Ве чар доб ры»,
Да й на зад вяр ну ся.
Да за йму я сі вы во лы,
Да й по жэ ну па сціць.
Па сці це ся, сі выя во лы,
Не бой це ся воў ка,
Бо я па йду да дзяў чы ны,
У мя не ба ліць га лоў ка.
Па слі ся сі выя во лы,
Да й ужэ по ўля га лі.
Ох, дзе ж на шыя ха зя іны,
Што й на мі ара лі.
Па йшлі ж на шы ха зя іны
Да на ко со ві цу.
По ко сі лі чэ рот-ло зу,
Шаў ко вую тра ві цу.
Ба дай тое се но пан ам,
Ко са зла мі ла ся.
Ужэ ж май го мі ле нь ко го
Мам ка скру ці ла ся.
Бо й за мною мо ло дою
Усю ноч га ня ла ся.
Я ж мо ло дзе нь ка ўця ка ла
Чэ раз тры й ого ро ды.
По топ та ла ж ру ту-м’яту,
Што я й по лі ва ла.
Да й не жаль жэ мне ру ту — м’яту,
Што я по са дзі ла.
Да жаль жэ ру ту — м’яту,
Што я й по лі ва ла.

[Кож ны ра док па ўта ра ецца, акра мя двух 
апош ніх]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 89-90.

12.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ця чэ во да ко ло мут на …»

 Ця чэ во да ко ло мут на, (2 р.)
Ча го, дзеў ка, хо дзіць смут на?
Я не смут на, а сяр дзі та, (2 разы)
Бо з ве чо ра бы ла я бі та.
Бі ла ж мя не ма ці з но чы
За Іван ко вы ка ры очы.
Шчэ й ка за ла: «Бу ду бі ці,
Як бу дзеш Іван ка лю бі ці».
Она бі ла, го во ры ла,
Каб я Іван ка не лю бі ла.

Ты ж лю бі ла, мам ко, тат ко, (2 разы)
Так ця пер люб лю я Іван ка. 
 (2 апош нія рад кі па ўта ра юцца)
Мы з Іван кам лю бу емся,
Дзе не ўстрэ нем, ца лу емся.
Ох, Іван ка, сэр цэ мое,
Нас на све це то ль ка двое.
Мы з Іван кам лю бі лі ся,
Су хія ду бы роз ві лі ся.
А ця пер мы пе ра ста лі,
То сы рыя па ўсы ха лі.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 90.

13.  Пес ня пра ка хан не 
«Чые это сі вы во лы …»

 Чые это сі вы во лы
Ў край мо ра ха дзі лі,
Ці не то го ка за чэ нь ка,
Што мы ўтрох лю бі лі.
Што ад ная пол юбі ла,
Пра ўду го во ры ла.
А дру гая пол юбі ла,
Ка ль цо да ра ва ла,
А трэ цяя па лю бі ла,
Шчэ й оча ро ва ла.
Ча ро ва ла руч кі-нож кі,
Шчэ й ка рыя очкі,
Што б не хо дзіў ка за чэ нь ко
Цём не нь кае й ноч кі.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца, 
апош няя стра фа па ўта ра ецца цал кам).

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 91.

14.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ку ка ва ла зя зю ле нь ка …»

 Ку ка ва ла зя зю ле нь ка
У са ду на па мос це.
Ой, пры язджае до дзяў чы ны
Тры ка за кі ў гос ці.
Адзін ка зак ко ня ве дзе,
Дру гі сяд ло ня се.
Трэ ці сто іць под акен цам
Доб ры ве чар ка жэ.
Доб ры ве чар, ста ра ма ці,
Дай во ды на піц ца.
Лю дзі ка жуць, доч ку ма еш,
Па зволь падзі віц ца.
Во да ў се нях за дзвя ры ма,
Ідзі да на пі ся.
Ой, да чка ў ха це на кра ва ці,
Ідзі подзі ві ся.
Во да твоя не чыс тая,
По йду да кры ні цы,
Доч ка твоя не кра сі ва,
По йду до ўдо ві цы.
А ў до ві цы тры сяс тры цы,
І ўсе ча раў ні цы.
Ад на Ма ня, дру га Та ня,
Трэ цяя Тац’яна.
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(Стро фы 5 і 9 па ўта ра юцца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф.8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 94.

15.  Пес ня пра ка хан не 
  «Па шоў мі лы за мі лой …»

 Па шоў мі лы за мі лой
Да цём нае но чы,
Ся дзіць гус ка на ба ло це,
Вы траш чы ла во чы.
Я на гус ку: «Га ля!»,
Гус ка пры се ла,
Каб не тыя два пан ічы,
То б гу соч ка з’ела.
Каб не тыя два пан ічы,
Не зо ло тая дуд ка,
Ё й у ме не дзяў чы но нь ка,
Сі вая га луб ка.
Ох, е ў мя не сі вы конь,
Яшчэ дзве ку ль ба кі.
Да по еду на Укра іну,
Дзве дзяў чы ны маю.
Пры шоў да ад нае,
Ні чо га не ка жэ.
Пры шоў да дру гое,
Дай мне ве ча ра ці.
Тры дні пе чы не па лі ла,
Я ні чо га не ва ры ла.
Пад пры печ кам гар бу за,
Што тры дні кі пе ла.
Дур но му жы чыш чэ
Уз яло чэр ніш чэ
Да се ло за печ ку
Да по ўна чы хліш чэ.

[Два апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 55-56.

16.  Пес ня пра ка хан не 
  «Па са дзі ла моя ма ці …»

 Па са дзі ла моя ма ці
На трох яйцах гу са ка.
Ся дзі, ся дзі, гу са чок,
Да вы ве дзеш гус ку.
А я па йду да дзяў чы ны
У пу хо ву пад ушку.
Каб я зна ла, каб я ве да ла,
Ад куль мі ле нь кай ідзе,
За га да ла я б, за ве ры ла
Да ро жа нь ку пра мя таць.
Едзе мі лы, едзе мі лы,
Едзе па ці хо нь ку,
Усе доб рэ, усе доб рэ,
Усе ха ра шэ нь ку.

(Два апош нія рад кі кож най стра фы і дру гая 
стра фа па ўта ра юцца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 57.

17.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой, у лу зе ка лі на ста яла …»

 Ой, у лу зе ка лі на ста яла,
Ой, ой, у лу зе ка лі на ста яла,
Пад ка лі най Га лі на гу ля ла,
Пад ка лі най Га лі на гу ля ла,
Ана тры ка за кі ча ра ва ла.
Ой, ад на му ка за ку не шко дзіць,
Ён да яе што ве ча ры хо дзіць.
Ён пры хо дзіць у пер вай га дзі не,
Спаць ля гае ў пу хо вай пя ры не.
Ой, Га лі на, маё ты сяр дэч ка,
Пры дзі, Га ля, ко мне на кры леч ко.
На кры леч ко к то бе не по йду я,
Бо не бу ду ця бе я лю бі ці.
Ой, у лу зе ка лі на ста яла,
Пад ка лі най Га лі на гу ля ла.
Пад ка лі най Га лі на гу ля ла,
Із ка лі ны цвя точ кі ла ма ла.
Із ка лі ны цвя точ кі ла ма ла
Да й вя чэ ру мі ла му га та ва ла.
Ся дзь ма, мі ле нь кі мой, на па ро зе,
Рас ка жы, што ты чуў у да ро зе.
Ох, я чуў жэ та кую на ві ну,
Што ты ма еш ма лую дзя ці ну.
Гэ та, мі лай, да ўно бу ла, ня праў да,
На ча ва лі цы га не-мо раў кі,
На ча ва лі цы га не-мо раў кі,
Да й па кі ну лі дзя ці ну на лаў ке.
Да вай, міл ка, ка ней за пра га ці
Да й па едам цы ган за га ня ці.

(Кож ная стра фа па ўта ра ецца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

Ні ны Андрэ еўны Кле пік, 1939 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф.8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 17-18.

18.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ка сіў ка зак се на, як бы ла й па го да …»

 Ка сіў ка зак се на, як бы ла й па го да.
Пла ка ла дзяў чы на, як бы ла й ма ло да.
Пла чэ яна, пла чэ, на лі ча нь ка змар не ла,
На вер на, дзяў чы на вя ноч ка жа ле ла.
Вя но чак жа ле ла, шчэ й роз нае рэ чы,
Ка су рас пус ці ла, пле чы ўсця лі ла.
Вы шла за ва ро ты, жа лю на ра бі ла
Вы шла за ва ро ты, жа лю на ра бі ла.
Ой, жа лю ж мой, жа лю, ты гор кі пя ча лю,
Лю біў ка зак дзеў ку, ця пер па кі дае.

Ох, кі дай, не кі дай, я пла каць не бу ду,
Я дзеў ка ма ла дая, без па ры не бу ду.
Па шоў ка зак ярам, дзеў ка да лі ною,
Ка зак рас цвіў дэр ном, дзеў ка ка лі ною.
Ка за ко ва ма ці ішла дэ рон ру ба ці,
Дзяў чын кі на ма ці шла ка лі ну ка па ці.
Не ла май мя не, мам ка, я ж то бе не ка лі на,
Ты мая мам ка род ная, я твая дзя ці на.
Не ру бі ж мя не, мам ка, бо я не дрэ во ча,
Ты мая мам ко род на, а я твой сы но чак.
Пры хо жу я да до му, не ка жу ні ко му,
Ло жу ся я спа ці на бе лай кра ва ці.
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Сам са бе ён мо віць, з сця ною га во рыць,
Хто ж мя не раз уе, хто ж мя не раз дзе не.
Хто ж мя не раз уе, хто ж мя не раз дзе не,
Мое бе лэ ліч ка сем раз па ца луе.
Атаз ва ла ся мі ла, стоя за пля чы ма,
Я ж ця бе раз ую, я ж ця бе раз дзе ну.
Я ж ця бе раз ую, я ж ця бе раз дзе ну,
Твое бе лэ ліч ка сем раз па ца лую.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

Ні ны Андрэ еўны Кле пік, 1939 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф.8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 25-26.

19.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ва ня ты, Ва ню ша, ду ша …»

 Ва ня ты, Ва ню ша, Ва ню ша, ду ша,
За та бою, Ва ня, не на жы лась я.
Ты ўе хаў, Ва ня, на мо рэ гу ляць,
А мя не па кі нуў го рэ га ра ваць.
Ты мя не па кі нуў до ма не ад ну,
Ты мя не па кі нуў, дзе ці ну ма лу.
Ой, да ўно ты, мам ка, у мя не не бы ла.
Уся твая да рож ка дзёр нам за рас ла.
Ой, не так жа дзёр нам, як дзяр ні цаю.
Ты здзе лай ся арлом, я арлі цаю.
Ты здзе лай ся арлом, я арлі цаю,
Па ля цім да й ся дзем пад кры ні цаю.
Па ля цім да й ся дзем пад кры ні цаю,
Ці ня пры йдзе ма ма за ва дзі цаю.
Ой, і пры шла ма ма за ва дзі цаю,
Сра зу да га да лась, што з арлі цаю.

(Дру гі ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі но ры Ігна ць еўны Ра вуц кай, 1930 г. н. 

і Ве ры Ігна ць еўны Плыт ке віч, 1924 г. н. 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.2, л. 80-81.

20.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой, там у по лі, у по лі …»

 Ой, там у по лі, у по лі
Сце ліц ца ў по лі ту ман.
Там па зя лё на му гаю
Ка зак з дзяў чы най гу ляў.
Яны гу ля лі, гу ля лі,
Цы ган ка да іх пад ашла.
Дай жа мне пра вую руч ку,
Усю пра ўду ска жу та бе я.
Ой, я цы га нам не ве ру,
Ой, я цы ган не люб лю,
Вы йдзі, цы га нач ка, з гаю,
Вы йдзі, ця бе я пра шу.
Ой, я із гаю не вы йду,
Пра ўду ска жу та бе я.
Мі лы ця бе па кі дае,
Дру гу най шоў для се бя.
Ой ты, ка за чэ, ка за чэ,
Не зводзь дзяў чы ну з ума.

Круг ла яна сі ра ці на,
Ма це ры, ба ць кі ня ма.
Ой, я дзяў чы ну не кі ну,
Ой, я дзяў чы ну люб лю.
Крэп ка яе па ца лую,
Ох, не жна да сэр ца пры жму.
Ой, там у по лі, у по лі
Хо дзіць дзяў чы на ад на,
А на ру ках у дзяў чы ны
Пла чэ ма лое дзі ця.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца.)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі но ры Ігна ць еўны Ра вуц кай, 1930 г. н. 

і Ве ры Ігна ць еўны Плыт ке віч, 1924 г. н. 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.2, л. 82-83.

21.  Пес ня пра ка хан не 
  «За йшоў ме сяц, за йшоў ясны …»

 За йшоў ме сяц, за йшоў ясны,
За йшоў за ка мо ру.
Я з сво ею мі ле нь кою
Трош кі по го во ру.
Не пус кае ба ць ко, ма ці
Ця бе бед ну браць.
Вы праў ляе на Укра іну
Ба га ту шу каць.
Ты по едзеш на Укра іну,
А я за ўтра ўмру.
Ты пры едзеш з Укра іны,
Зро біш мне тру ну.
От пры ехаў з Укра іны,
Усе зво ны б’юць.
Ужэ ж маю мі ле нь кую
Да гро ба ня суць.
Не слі, не слі до гро ба,
Лоп ну ла тру на.
Сто іць мі лы на мо гі ле
Чор ны, як зям ля.
От сту пі цесь, доб ры лю дзі,
Да йце мне об няць.
По ца лую хоць не жы вую,
Бо бу дуць ха ваць.
Ты не ба ць ка, ты не ма ці,
Не рад ной ацец.
Што ты мі не з мі ле нь каю
По век раз лу чыў.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 67.

22.  Пес ня пра ка хан не 
  «За йшло со нца за акен ца …»

 За йшло со нца за акен ца,
За зя лё ны сад.
Ой, ца лу юцца, ца лу юцца,
А хто та му рад.
Ох, уз яла па рня за ру чэ нь ку
Да й па вя ла ў сад.
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Ох, да по сла ла по сцель бе лу:
Ля гай, Ва ня, спаць.
Ой, са ма ў край па сце лі
За жу ры ла са.
Ох, не жу ры ся, моя мі ла,
Ты бу дзеш моя.
Ох, бо е ў мя не боч ка но ва,
Дру гая ві на.
Ох, у мя не конь ва ро ны,
Зброя за ла та.
Ой, да й по се дам да й по едам
Па вян ча емса.

(Усе стро фы, акра мя пер шай, па ўта ра юцца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 68.

23.  Пес ня пра ка хан не «І ча рот і оса ка …»

 І ча рот і оса ка,
Чор ны бро вы ў ка за ка.
На тэ мам ка ра дзі ла,
Штоб дзяў чы на лю бі ла.
Ці я, мам ко, не да рос,
Ці я, мам ко, пе ра рос.
А ты, сын ку, да рос,
А ты, сын ку, пе ра рос.
Твоя руб ле на ха та,
Да не лю бяць дзяў ча та,
Бо ты тон кі, вы со кі,
Шчэ й бяз ву хі, кіс ла во кі,
Шчэ й без вер хняй гу бы,
Ца ла ваць ця бе ў зу бы.
У ця бе стан, як у ба бы,
Ру кі, но гі, як у жа бы,
У ця бе во чы, як у ра ка,
А сам ру ды, як са ба ка.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 76.

24.  Пес ня пра ка хан не 
  «Бо ліць моя да го ло ва нь ка …»

 Бо ліць моя да го ло ва нь ка,
Мо жэ я по мру.
Ой, ідзі це, пры вя дзі це
Ка го я люб лю.
По са дзі це ў го ло ва нь ку,
Мо жэ й от ойду.
За прэ гай це сі выя во лы,
По едом й ораць,
По най ма ем ка па льш чы каў
Кры ні цу ка паць.
Вы ко па ем кры ні чэ нь ку
На сво ём дво рэ,
Ці не пры дзе дзеў ка тая
По во ду ко мне.
Ой, не пры шла дзяў чы но нь ка,
Пры шла ж яе й маць.
Зда роў, зда роў, лю бый зяць,
Дай ва ды мне ўзяць.
А ўжэ з тае кры ні чэ нь кі
Та вар во ду п’е,

А ўжэ ж тую дзяў чы но нь ку
Та ва рыш вя дзе.
А ўжэ ж з тае кры ні чэ нь кі
Арлы во ду п’юць,
А ўжэ тую дзяў чы но нь ку
Да шлю бу й вя дуць.
Адзін вя дзе за ру чэ нь ку,
Дру гі за ру каў.
Трэ ці сто іць, сэр ца кро іць,
Лю біў, да не ўзяў.
Ча ць вёр ты за ва за мі
Аб ліў ся сля за мі.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 52.

25.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ме сяц на не бе, зо ра нь кі ясны …»

 Ме сяц на не бе, зо ра нь кі ясны,
Ці ха па мо ру чо вен плы вёт.
Што й за дзяў чы на пес ню спя вае,
Ка зак за чуе, сэр ца за мрот.
Та пес ня гар на, та пес ня лю ба,
Усё пра ка хан не, усё пра лю боў.
Як мы лю бі лісь, да й раз ашлі ся,
Ця пер саш лі ся ка хац ца зноў.
Очы, вы очы, очы дзя во чы,
Дзе на ву чы лісь зво дзіць з ума.
Чы вас ва рож ка пры ва ра жы ла,
Чы ча раў ні ца ча ры да ла.
Ой, ні ва рож ка пры ва ра жы ла,
Ба ць ко да ма ці ча ры да лі,
Да лі мне очы, шчэ й чор ны бро ві,
А шчас ця, до лі мне не да лі.

(Апош нія 2 рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца.)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т.К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н. 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 20-21.

26.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой, у по лі азя рэч ко …»

 Ой, у по лі азя рэч ко,
Там пла ва ла вя дзе рач ко.
Сас но ва клёп ка, ду бо ва дзен ца,
Не цу рай са, маё сэр ца.
Ой, плы ло па мо ру
Трое су так за ва дою.
Вы йдзі, дзяў чы на, вы йдзі, рыб чы на,
Па га во рым з та бою.
Ой, як жа мне вы йці,
З та бой рэ чы га ва ры ці.
Ля жыць ня лю бы на пра вай руч кі,
Да й ба юся раз бу дзі ці.
Хоць лю бы, ня лю бы,
За хі лі ся за яго.
Бу ду стра ля ці, бу ду гу ка ці
З-пад зя лё на га ду ба.
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Стрэ ліш, не на ву чыш,
То ль кі жызнь маю раз лу чыш.
Са дзісь на ка ня, едзь з май го два ра,
Ты не мой, я не твая.
Ма ль чык ко ні ка сяд лае
З ім і рэ чы раз маў ляе:
Рыс сю, мой ко ню, рыс сю, бу ла ны,
Хоць да ці ха го Ду наю.
Хоць да ці ха го Ду наю,
Ста іць ма ль чык ды й ду мае:
Ці мне ўта піц ца, ці з ка ня ўбіц ца,
Ці да мой ва ра ціц ца.
Ты не та пі ся,
З ко ні ка не ўбі ся.
Ты не та пі ся, з ка ня не ўбі ся,
А да мой ва ра ці ся.

(Два апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н. 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 37-39.

27.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой, на га рэ жы то …»

 Ой, на га рэ жы то
Ка пы та мі збі то,
Пад бе лаю бя ро зач кай
Ка за чэ нь ку ўбі та.
Ён убіт, убі ты,
За кі ну ты ў жы та,
Чыр во наю кі та ячкай
Га лоў ка па кры та.
Вот, пры шла дзяў чы на
З чор ны мі ва чы ма,
Да й пад ня ла кі та ячку,
Да й за га ла сі ла.
Вот пры шла дру гая,
Тая не та кая.
Да й пад ня ла кі та ячку,
Да й па ца ла ва ла.
Вот пры шла трэ цяя
Із но вае ха ты.
Трэ ба бы ло та бе, ка за чэ нь ку,
Нас трох не ка ха ці.
Устань ты, ка за чэ,
Устань ды пра чні ся,
Хо дзіць-бро дзіць па дуб ро ве
Конь твой ва ра не нь кай.
Ня хай жа ён хо дзіць,
Хай ён па па сец ца,
Бо ўжэ мая га ло вач ка
Ва век не пра чнец ца.

(Два апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 42-43.

28.  Пес ня пра ка хан не 
  «Ой, у лу зе на ду боч ку …»

 Ой, у лу зе на ду боч ку
Ка лы ха ла дзяў чы но нь ка сы на і доч ку.
Ой, у лу зе на ка лі не
Ка лы ха ла дзяў чы но нь ка дзве дзя ці ны.
Ка лы ха ла, шчэ й пла ка ла:
Ой, ча го ж я, ма ло дзе нь ка, до чэ ка лась.
До чэ ка ла, чэ каць бу ду,
Па лю бі ла па рці за на, не за бу ду.
Па рці за ны час то хо дзяць,
Не ад ну чар ня вую з ума зво дзяць.
Ты ж сяс тры ца моя род на,
По кор мі мое дзі ця, бо я бед на.
Я не бу ду ко лы ха ці,
Бы ло та бе з па рці за нам не гу ля ці.
Па рці за ны час то хо дзяць,
Не ад ну чар ня вую з ума зво дзяць.

[Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 61.

29.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, у лу зе, лу зе …»

 Ой, у лу зе, лу зе

Раз лі ла ся лу жа,

Да й за гне ва ла ся

Да й жа на на му жа.
Устань, устань, мі ла,
Я дам та бе пі ва.
Ад сту пі ся, мі лы,
Бо не бу ду жы ва.
Устань, устань, мі ла,
Дам та бе га рэл кі.
Ад сту пі ся, мі лы,
Шу кай са бе дзеў кі.
Устань, устань, мі ла,

Я дам та бе чаю.

Ад сту пі ся, мі лы,

Бо я не ску чаю.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н. 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н. 

у в. Крас ны па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 73.

30.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Па йду я ў лес па ма лі ны …»

 Па йду я ў лес па ма лі ны,
Ма лі ны я там не най шла.
Най шла я там крэст і ма гі лу,
Ка то ра тра вой за рас ла.
Упа ла на тую ма гі лу
І ста ла я пла каць-ры даць.
Ма ма ша нь ка слёз да й не чуе,
Не хо ча з ма гі лы атвя чаць.
Не хо ча з ма гі лы атвя чаць:
«Не плач, не жу ры ся, да чка,
Ва зь муць ця бе лю дзе чу жыя,
Ты бу дзеш у ніх, как свая».
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На што жа мне лю дзі чу жыя,
На што жа мне крэст га лу бой,
Мне нада жа мат чы ны глаз кі
І мат чын вя сё лы раз га вор.

[Апош нія 2 рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца]

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г.

ад Пра се ні Мі ка ла еўны Пін чук, 1938 г. н. 

і Зі на іды Ні кі фа раў ны Ра вуц кай, 1928 г. н. 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 15-16.

31.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Бра ла ж Га ля во ду …»

 Бра ла ж Га ля во ду,
Ка ро мус ля гнец ца,
Ой, зяць на па ро зе ж
Ся дзіць да й смя ецца.
Ня се ж Га ля во ду,
— Дай ва ды ж на піц ца.
Дры жаш чы мі ж на га мі ж
Стыд на ж нам дзі віц ца.
Ва зь мі ж, Га ля, тор бу,
А не за будзь кі яку.
Ох, па про сіш хле ба,
Вы га ню ж, як са ба ку.
А па про сіш хле ба,
Ся дзеш ка ля ха ты,
Штоб лю дзі ж не зна лі,
Што ты ж на ша ма ці.
— Чош ча ж мая, чош ча,
Чош ча ж ма ла дая,
Ча му ж ты не здох ла ж,
Як бу ла ж ма лая.
— Зя цю ж ты мой, зя цю,
Зяць ты мой ха ро шы,
Ча му ж не вы гнаў з ха ты ж
Як да ва ла гро шы.
Як да ва ла ж гро шы,
Да шчэ ж на хві лін ку,
Як за мае гро шы ж
Ты ку піў ма шын ку.
— Доч кі ж мае, доч кі ж,
Вы рас лі ж, як па ву.
Ча му ж ўга ня лі,
Як пад алі ў ла ву.
— Ой, ма ці на ша, ма ці,
Трэ ба ж та бе зна ці:
В до ме пра ста рэ лых
Там та бе ўмі ра ці.
— Ой, Бо жа, мой Бо жа,
Што жа мне ра бі ці?
Смерць не за бі рае,
Як яе да жы ці.
Га да ва ла доч кі,
Га да ва ла вну кі.
Да йце ж мне ку то чэк,
Штоб жэ сла жыць ру кі.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 28-30.

33.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, ма ці ж ты, ма ці …»

 Ой, ма ці ж ты, ма ці,
Што мы бу дзем га да ці.
Ох, на се ялі жы та,
Нет ка му ўбі ра ці.
Да па се ялі жы та,
Нет ка му ўбі ра ці.
Да пры шла ж цём ная ноч ка,
Да нет з кім раз маў ля ці.
Ох, на ж та бе, сын ку,
Да руб ля за ла то го.
Да ку пі жы са бе, сын ку,
Ох, ка ня ва ра но го.
Ох, ко ню, мой ко ню,
Да конь мой ва ра не нь кой.
Да па ра дуй па ра ду
Да што я ма ла дзе нь кой.
Ох, на та бе ж, сын ку,
Руб ля за ла то го.
Да ку пі ж са бе ж, сын ку,
Ох, ка ня ва ра но го.
Ох, ма ці ж ты, ма ці,
Штоб та бе бы ло лёг ко ка на ці.
Да як мне ж ма ла до му
Да з ка нём раз маў ля ці.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н.І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 45-46.

34.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё «Вер ба»

 Вер ба ж, вер ба й
Да куд ра вая.
Ох, на та бе ж ка ра
Ду бо вая.
На та бе ж ка ра
Ду бо вая й.
На та бе ж ка ра
Да ду бо вая.
Ох, на та бе ж ліс це
Лав ро вае й.
Ох, на та бе ж ліс це
Лав ро вае й.
Хто ж ця бе, вер ба,
Да ліс це ж ад біў.
Хто та бе жы, дзеў ка,
Сля зу раз ліў.
Хто ця бе жэ, дзеў ка,
Сля зу ж раз ліў.
Ад бі ла ж ліс це ж
Быс тра рэ ка.
Ох, раз лі ла жэ сля зу й
Гор кая до ля.
Раз лі ла жэ сля зу
Гор кая до ля й.
Ох, муж мой, муж,
Да не п’яні ца.
Ох, да пра пів ка ня, (2 разы)
Шчэ жы хва ліц ца й (2 разы)
Да пра піў ка ня
Ва ра но га, ох.
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Ох, сам і па шоў
Па дру гой. (2 разы)
Жэ на ж мая,
Да вы куп ка ня.
Ох, як вы ку піш. (2 разы)
Люб лю жы ця бе. (2 разы)
Ох, як вы ку піш,
Да люб лю ця бе.
Во, не вы ку піш,
Уб’ю жэ ця бе.
Ня раз, ня два
Да вы куп ля ла.
Да па сто руб лей. (2 разы)
Я ад да ва ла й. (2 разы)
Да па сто руб лей
Я ад да ва ла,
Да ў цём ным ля су. (2 разы)
На ча ва ла й. (2 разы)
Да ў цём ным ля су ж
На ча ва ла,
З вя ра бей ка мі ж (2 разы)
Раз маў ля ла. (2 разы)

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 47-50.

34а.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
   «Вяр ба, вяр ба куд ра вая …»

 Вяр ба, вяр ба куд ра вая,
На та бе ліс це ду бо вае.
Хто та бе, вяр ба, куд ры раз віў,
Хто та бе, дзеў ка, слёз кі раз ліў.
Раз ві ла куд ры цём на ноч ка,
Раз лі ла слёз кі гор ка до ля.
Ох, муж мой, муж не п’яні ца,
Да пра піў ка ня, шчэ й хва ліц ца.
Да пра піў ка ня ва ра но га,
Вох, ідзе да до му па дру го га.
Да жа на ж мая, вы куп ка ня,
Як не вы ку піш, уб’ю це бя.
Я не раз, не два вы куп ля ла,
Да па сто руб лей да ста ва ла.
Да па сто руб лей да ста ва ла,
Да ў цём ным ле се на ча ва ла,
Да ў цём ным ле се на ча ва ла,
З са ла вей ка мі раз маў ля ла.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Евы Пят роў ны Гош ка, 1928 г. н., 

Ма ль ві ны Андрэ еўны Якуш, 1925 г. н., 

Ні ны Пят роў ны Ягур, 1942 г. н. у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.3, л. 58-59.

34б.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Вяр ба, вяр ба, дзе ж ты рас ла …»

 Вяр ба, вяр ба, дзе ж ты рас ла,
Што тваё ліс цят ко ва да зняс ла.
Зняс ла, зняс ла ці ха ва да,
А я ма ла да, як яга да.
А я ма ла да, як яга да,
Не па йду за муж за год, за два.
А па йду за муж а за п’ята го,
За та го п’яні цу пра кля та го.

Ка жуць лю дзі, што ён не п’е,
Ох, а ён штод ня з кар чмы ідзе.
Не п’е, не п’е, не п’яні ца,
Да пра піў ка ня і хва ліц ца.
Пра піў ка ня ва ра но га,
А ідзе ў са рай па дру го га.
Жэ на мая, вы куп ка ня,
Ка лі вы ку піш, люб лю ці бя.
Ка лі вы ку піш, люб лю ці бя,
А не вы ку піш, уб’ю ці бя.
Не раз, не два вы куп ля ла,
Скрозь ві ко неч ка ўця ка ла.
Скрозь ві ко неч ка ўця ка ла,
У віш нё вым са ду на ча ва ла.
У віш нё вым са ду на ча ва ла,
Роз ных пта ша чак па слу ха ла.
Са ла вей ка жа: «Цёх-цёх-цёх»,
Ка цяц ца слё зы, як той га рох.
А зя зю ле нь ка — «ку-ку, ку-ку».
Да за што я цяр плю та кую му ку.

(Дру гі ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі но ры Ігна ць еўны Ра вуц кай, 1930 г. н. 

і Ве ры Ігна ць еўны Плыт ке віч, 1924 г. н. 

у в.Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.2, л. 77-79.

35.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ох ты сад, ты мой сад …»

 Ох ты сад, ты мой сад,
Сад зя лё не нь кой.
Ча го ра но цві цёш, (2 разы)
Асы па есса, (2 разы)
Ку да, мі лой дру жок
Убі ра есса? (2 разы)
Што са мной, ма ла дой,
Не пра шча есса?
А ці ўход, ці ў па ход
Ці ў да ро жа нь ку.
Пе ра на чуй жа са мной
Ха ця но чэ нь ку.
Ох, не жаль бо мне
Так на ні ко го.
Як на ацца сва яго,
Шчэ й на род на го.
Ажа ніў ён мя не
Ма ла лет ня го.
Ма ла лет ня го,
Не ра зум на го.
Да й уз яў мне жа ну
Ні па лю бо ві,
Ні бе ло ліч ко,
Ні чор ны бро во.
А ні сно па звя заць,
А ні сло ва ска заць.
Як сна па звя жэ —
Й то раз вя жэц ца,
А сло во ска жэ —
Не на ра віц ца.
А ты глу пой сын,
Бо ты сам та кі.
Не се на ка сіць,
Не ку пу на сіць.
Як се но ко сіш —
Ухмы ля ешса.
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А ку пу но сіш —
Рас сы па ецца.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 58-60.

36.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Па ка ціў ся ту ман да лі наю …»

 Па ка ціў ся ту ман да лі наю,
Да стра ка ецца па рэнь з дзяў чы наю.
Вяр нісь, вяр нісь, дзеў чы на да до му,
Пла чэ твая мат ка за та бою.
Ня хай пла чэ яна, пе ра ста не,
Да яна ж мя не да й не жа ло ва ла.
Яна мя не да й не жа ло ва ла,
Сіл ка ва ла, за муж ад да ва ла.
Ад да ва ла мя не за гор ку п’яні цу,
П’е п’яні ца ня дзе лю, дру гую,
П’е п’яні ца ня дзе лю, дру гую,
Ох, я та му ра да і не ра да.
Ой, я та му ра да і не ра да.
Вя дуць яго з кар чом кі ру ма на.
Дзве ры ма ла, у акно ўця ка ла,
Не ад ну ноч ку ў са ду на ча ва ла,
З са ла вей ка мі раз мо вач ку ма ла.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 63-64.

37.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, у лу зе на ка лі не …»

 Ой, у лу зе на ка лі не
Ко лы ха ла дзяў чы но нь ка дзве дзя ці ны.
Ко лы ха ла, за баў ля ла:
— Ой, ча го я, моц ны Бо жэ, да ча ка ла? (2 разы)
Луч шэй бу ду мам кі слу хаць,
Як у лу зе на ка лі не дзет кі гу каць. (2 разы)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 72.

38.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Дзесь подзеў ся мой цвя то чак …»

Дзесь подзеў ся мой цвя то чак,
Што й до лі ны ўкра шаў?
Укра шаў, хой, хо ё, хо,
Што до лі ны ўкра шаў?
Дзесь подзеў ся мой дру жо чак,
Што й сло ва мі ўлас каў?
Улас каў, хой, хо ё, хо,
Што сло ва мі ўлас каў.
Вот, возь му я ту ма лют ку,
Да й по йду к сяс тры рад ной,
Рад ной, хой, хо ё, хо,
Вот по йду к сяс тры рад ной.
Ох, сяс тры ца, маць род ная,
Вос пі тай моё дзі ця.
Дзі ця, хой, хо ё, хо,
Вос пі тай моё дзі ця.
А сяс тры ца й атвя чае:
Вуй дзі, сво лач, от ме ня,
От ме ня, хой, хо ё, хо,
Вуй дзі, сво лач от ме ня.

Ой, возь му я ту ма лют ку,
Да й по йду к рэ ке Ду най,
Ду най, хой, хо ё, хо,
Да й по йду к рэ ке Ду най.
Пус ці ла я ма лют ку
У Ду най, Ду най.
Плы ві, плы ві, ма лют ка
По рэ ке Ду най.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 74.

39.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, там за два ром …»

 Ой, там за два ром
Бра ла дзеў ка й лён
Да й за бу ла по вя за ці
Й вяр ну ла ся на зад.
По вя жу я й лён,
Хоць сы рою ду бі ною.
Ох, на ка жу я сва ёй ма моч цы
Хоць чу жою чу жы ною.
Ой, пры будзь, пры будзь, мою род ная,
От ве дай ме ня,
Бо мне ту та жы ці ця жэ нь ка,
А на чу жы не ў мя не ро ду ня ма,
Жы ву я ад на са ма.
Ой, пры будзь, пры будзь,
Ма мач ка моя.
Хоць пу га лі бе ра га мі,
Й ра да пры буць я,
Моя до чэ нь ка,
На кру тыя бе ра жэч кі.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 93.

40.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, арол ты, арол …»

 Ой, арол ты, арол,
Ты ля та еш вы са ко,
Ты бы ва еш да ля ко.
Ох, ці быў ты, арол,
У Бе ла ру сі рад ной.
Ой, ці ба чыў, арол,
Атца-ма це ры рад ной.
Ой, я быў-па бы ваў,
Атца, мам ку па ві даў.
Ані жу рац ца, пя ча ляц ца,
Ані ў гос ці ка мне са бі ра юцца.
Ой, мой ба цюх на квет,
За вя заў бе лы свет.
Моя ма ці за ра
Мя не за муж ра на ад да ла.
Ох, ад да ла, ад да ла
На чу жую ста ра ну,
На чу жую ста ра ну
У вя лі кую сям’ю.
Ой, чу жая ста ра на
Ёсць не ма ці род на.
Са мі ся дуць вя чэ ра ці,
Са мі ся дуць вя чэ ра ці,
А мя не, ма ла ду,
Па сы ла юць па ва ду.
Як по во ду я іду,
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То, як пчол ка, гу ду.
Ох, я во ду ня су,
Пры слу хоў ва юся.
Як да хо джу до дво ра,
Чую у ха це го ма на:
— Ох ты, сын ку, сы нок,
Ча го вод кі не п’еш,
Ча го вод кі не п’еш,
Ча му жон кі не б’еш?
— Ох, мам ко моя,
Мам ко род ная,
Ох, на што ж мне вод ку піць,
Вод ка гор кая.
Ох, на што ж мне жон ку біць,
Яна доб рэ нь кая.
— Як не ўмее яна жыць,
Яе нада на ву чыць.
Як не ўмее яна ткаць,
Яе нада па ка заць.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 80-81.

41.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Як па во ду ішла …»

 Як па во ду ішла — па спя ша ла са,
Як з ва дою ішла — пры слу ха ла са.
Не хта ў до му га ма ніт,
Ма ці сы ну га ва рыт:
— Ой, сын ку, мой сын ку,
Ча му вод кі не п’еш?
Ой, сын ку, мой сын ку,
Ча му вод кі не п’еш,
Ча му вод кі не п’еш,
Ча му жон ку не б’еш?
— А за што мне яе біць?
Яна ўмее ўсё ра біць.
Як іспеч, так зва рыць,
Так са мною га ва рыць.
І са мною, і с аццом,
І са мною — ма лай цом.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Е. Ф. Рэ вуц кай, 1898 г. н. у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 50-52.

42.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ох, по йду ж я на ся ло мо ло да …»

 Ох, по йду ж я на ся ло мо ло да,
Ой, на ся ле ўся тра ва-му ра ва. (2 разы)
Ку ды ні глянь, то чу жа мне сто ро на.
Ты, ста рон ка, ты ве сё ле нь кая,
Ох, як жэ мне це бя буць-пры за будзь, (2 разы)
Но чы сплю чы, а днём да хо дзя чы. (2 разы)
З во ро жэ нь ка мі га во ра чы, (2 разы)
Да з во ро жэ нь ка мі дзе ло роб ля чы.
Ох, по йду ж я на се ло мо ло да,
Ох, на ся ле ўся тра ва-му ра ва.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 85.

43.  Пес ня пра ся мей на ае жыц цё 
  «Ад дай, ад дай мя не, ма ці …»

 Ад дай, ад дай мя не, ма ці,
Дзе хо ро шэ ў ха це,

Дзе свяк ру ха-го во ру ха
Со мною го во рыць.
Дзе зо ры ца, як тра ві ца,
Люб лю жы то жа ці.
Дзе дзе вя ры мо ло дыя
Лю бяць жар та ва ці.
Адзін кіў не, дру гі мор гне,
Трэц ці по ца луе.
А мой мі лы, чар наб ры вы,
На гай ку га туе.
На га ечка дра ця ная
Вы со ко под ля тае.
Фар тух бе лы па рка лё вы
Ад слёз не ўсы хае.
А ма лая дзя ці ноч ка
З ру чок не зля зае.
Шу кай-гу кай мя не, род ны,
Дзе ж со ўняй ко уз ойдзе.
Дзе со ўняй ко ра но ўсхо дзіць,
Там ясныя зо ры,
А дзе ж мое бе лэ ліч ко,
Там чор ныя бро вы.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 87.

44.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, па йду я цём ным лу гам …»

 Ой, па йду я цём ным лу гам
Да зру баю хвой ку.
За вёў мя не дур ны роз ум
На чу жу, на чу жу ста рон ку. (2 разы)
На чу жой жэ ста рон цы
Не ба ць ка, не ма ці.
Па ёт, па ёт са ла вей ко. (3 разы)
Раз ны мі га ла са мі. (3 разы)
А я па йду ў сад віш нё вой. (3 разы)
Об оль, об оль юсь сля за мі. (2 разы)
Ой, со рву ж я з ру жы квет ку,
Да й пуш чу на во ду.
Плы ві, плы ві з ру жы кве точ ка. (2 разы)
Да й да, да й да май го ро ду. (2 разы)
Плы ла, плы ла з ру жы квет ка,
На ча ла кру жыц ца.
Пры шла ма ці во ду бра ці (3 разы)
Да й ста ла дзі віц ца. (2 разы)
Ох, ча го ж ты з ру жы квет ка
Да на ва дзе со ўя ла?
Ой, ча го ж ты, моя до чэ нь ка, (3 разы)
Та ка, та ка ста ра ста ла? (3 разы)
То я ця бе, мая до чэ нь ка, (2 разы)
За год не па зна ла. (2 разы)
Ох, та го я, мая мам ка,
За год ста ра ста ла,
Іссу шы лі, ізжа ры лі (3 разы)
Свяк ру шы ны доч кі. (3 разы)
Бо й не пра ла я, не пра ла я (3 разы)
Свяк ру се, свяк ру се пла точ кі (3 разы)
То за тое мя не, мая ма мач ка, (2 разы)
Му чаць, су шаць яе доч кі. (2 разы)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г.

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н.,

 у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 15-16.
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45.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «За бо ле ла го ло ва нь ка …»

 За бо ле ла го ло ва нь ка,
Ой, не чым зав’яза ці.
Не да ле ко род на мам ка,
Ой, не чым на ка за ці.
За ўя жу я га ло ва нь ку
Ох, шаў ко вым пла точ кам,
На ка жу я сва ёй ма мач цы
Ох, сі вым га лу боч кам.
Той шаў ко вы пла то чак
Ох, га лоў кі не звя жэ.
Ой, той сі вы га лу бо чак
Ой, пра ўда нь кі не ска жэ.
Ой, сар ву я з ру жы вет ку,
Ой, да пуш чу на во ду.
Плу ві, плу ві з ру жы вет ка,
Ой, да й да май го ро ду.
Плу ла, плу ла з ру жы вет ка,
Ой, ля бя раж ка ста ла.
А ў ня дзе ль ку по ра не нь ко
Ой, мам ка во ду бра ла.
Яна ж тую з ру жы вет ку
Ой, на во дзе спой ма ла.
Ча го ж, ча го ж з ру жы вет ка,
Ох, на во дзе со ўя ла.
Ма буць, ета з ру жы вет ка,
Ой, от мо го дзі ця ці.
Ма буць, мое да і дзі цят ко
Ой, сем ня дзель ля жа ло.
Не ля жа ло, моя мам ка,
Я ні дзень, ні но чы,
Іссу шы лі, ізма ры лі
Ох, свяк ру шы ны доч кі,
Што не пра лі, не ка ча лі
Ох, свяк ру се са роч кі.
То ль ко пра лі і ка ча лі
Ох, ма ло му дзі ця ці.

(Кож ны дру гі ра док па ўта ра ецца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 40-41.

46.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Да за па лю я ў пе чы …»

 Да за па лю я ў пе чы
Да ўсё сы ры мі дры ва мі,
Дры ва мі.
Да як вуй ду я да на ву лі цу,
Да аб аллю ся слі за мі,
Слі за мі.
Да вот шы ро ка да да ро жа нь ка,
Да яшчэ ж шы рэй рас та чу,
Рас та чу.
Да вот на той жа да да ро жа нь кі
Да клён-дзе ра ва я ўса жу,
Я ўса жу.
Да рас ці, рас ці, клён-дзе ра ва,
Да й ухі ляй ся ву са ко,
Ву са ко.
Да за ка па ла ж мі ле нь ка га,
Да ў сы ру зем лю глы бо ко,
Глы бо ко.
Да па тап та ла ж ча ра віч кі
Да, да мі ла го хо дзя чы,
Хо дзя чы.

Да па пла ка лі воч кі чор ны,
Да ўсё ж мі ла го про ся чы,
Про ся чы.
Да цяж ко ж, важ ко, мой мі ле нь кі,
Да вот пад гро бам воз ды хаць,
Воз ды хаць.
Да яшчэ ж ця жэй, мой мі ле нь кі,
Да дроб ных дзе так га да ваць,
Га да ваць.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н. 

у в.Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.2, л. 73-74.

47.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ця чэ рэ ча нь ка не вя лі чэ нь ка …»

 Ця чэ рэ ча нь ка не вя лі чэ нь ка,
Ско чу-пе ра ско чу.
Ой, ад дай мя не, мая ма мач ка,
За ка го я хо чу.
Ад да ла она шчэ й пры каз ва ла:
Сем год не бы ва ці.
Ой, як пры дзеш ты,
То вы га ню з ха ты.
От і год пра йшоў, і дру гі на стаў,
Трэ ці не сцяр пе ла,
Пе ра тва ры лась се раю зя зю лей,
К мам цы па ля це ла.
Ле сам ля це ла, гол ле ла ма ла
Бе лы мі ру ка мі,
Пол ем ля це ла, зям лю кра пі ла
Гор кі мі сля за мі.
Пры ля це ла ў сад
Да за ка ва ла,
А брат ко ста іць, з кры леч ка гля дзіць,
Руж жо за ра джае.
Пры шла ж по яго ма мач ка яго,
Он у яе пу тае:
— Па зволь, ма моч ка, па зволь, род ная,
Ту зя зю лю ўбі ці.
— Не па зво лю я, не па зво лю, сын,
Ту зя зю лю ўбіць,
Бо той зя зю лі, як ма ёй да чцэ,
На чу жы не жы ці.
Ко лі ж ты зя зю ля, ко лі шэ рая,
То ля ці із са ду,
Ко лі доч мая, ко лі род ная,
То за йдзі ў ха ту.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

Ні ны Андрэ еўны Кле пік, 1939 г. н. у в. Сня дзін. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 9.

48.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ох, ма мач ка, гук …»

 Ох, ма мач ка, гук,
Дзе хлоп цы п’юць.
Ой, кра сі вая тая ву лі чэ нь ка,
Ой, да ку дою яны ідуць.
Ох, оны жэ ішлі,
Сцеж кі не знай шлі,
Ох, ужэ ж тыя сцеж кі-да рож кі
Ой, да тра вою за рос лі, (2 разы)
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Ліс том пры па лі,
Чыр во наю да ка лі наю
Да й по на ві са лі.
Ох, ка лі нач ка, дбай,
Мя не за муж ад дай.
Не ад да вай мя не за п’яні ча нь ку,
Ой, бо мне свай го ро ду жаль, (2 разы)
Ой, бо ў мя не ро да, як у са ду ро жа,
Ой, як у са ду ро жа рас цві ла.
А ў мя не ліч ко круг ло, як яблыч ко,
А са ма шчэ мо ло да.
А ў мя не ліч ко, як яеч ко,
А са ма шчэ мо ло да.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 14.

49.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Кі дай, Ся мен, жон ку …»

 Кі дай, Ся мён, жон ку,
А я чо ло ве ка,
Да й по едам на Укра іну,
Дзе вя сё ла жыт ка.
Бо юсь, Ка ця ры на,
Каб нас не на гна лі,
Каб на шыя да бе лы руч кі
На зад не звя за лі.
Не бой ся, Ся мё не,
Не бой ся ні чо го.
Да й по ехаў пры ма чэ нь ка
У поле ара ці.
Орэ пры мак
Од гаю да гаю.
Усе жон кі да й аб ед ня суць,
А моя чорт мае.
Ох, пуш чу я во лы
У зя лё ну дуб ро ву,
А сам по йду да мо ло дзе нь кі,
Сам по йду да до му.
Пры хо джу да до му,
Дзет кі ж мое
Дроб не нь кія,
Дзе ва ша ма ці?
Па шла на ша ма ці
Ця лят за га ня ці.
Она ж нам жэ да й го во ры ла:
Я не ва ша ма ці.
Па шла на ша ма ці
У луг па ка лі ну.
Она ж нам жэ да й го во ры ла:
Дзет кі, я й по кі ну.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 66.

50.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Кру гом мо руш ка ха дзі ла …»

 Кру гом мо руш ка ха дзі ла,
Не ві да ла ў мо ры дна.
Вы шла дзеў ка ў край да лё кі,
Пры заў ля ла, як тра ва.

Вы йдзі, ма ме нь ка, па слу шай,
Ра на ўран ні на за рэ,
Ці не твая до нь ка пла ча
У чу жой да ль няй ста ра не.
Не та го я, мам ка, пла чу,
Што чу жая ста ра на,
А та го я мам ка, пла чу,
Пра йшла мо ла дасць мая.
Ой, пра хо дзіць мая мо ла дасць,
Як з вы со кай тру бы дым,
Ох, та го я со хну, вя ну,
Сва ім сэр цам ма ла дым.
А ў ня дзе лю па ра ну
Маць бяс еду саб ра ла,
За па меш чы ка ся до га
Доч ку за муж ад да ла.
А ў па меш чы ка ся до га
Мно га дзе нег, се раб ра,
А ў па рніш кі ма ла до га
То ль кі сэр ца да ду ша.
Я ж па меш чы ка ся до га
Да жэ слу шаць не ха чу,
Без па рніш кі ма ла до га
Жыць на све це не ма гу.

(Два апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца)

За пі са лі Л.П. Ба ра ба на ва і Т.К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Евы Пят роў ны Гош ка, 1928 г. н., 

Ма ль ві ны Андрэ еўны Якуш, 1925 г. н., 

Ні ны Пят роў ны Ягур, 1942 г. н. у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 62-63.

51.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Се рая вут ка на мо ры на чуе …»

 Се рая вут ка на мо ры на чуе,
Ох, яна ж мае ўсё ж го рэч ко чуе.
Пер вае го рэ — дзя ці на ма лая,
А дру гое ж го рэ — свяк рух на ж лі хая.
Трэ цяе го рэ — муж мя не не лю біць,
За пра гае ва лы па ла вуя.
За пра гае ва лы па ла вуя,
Ох, ён едзе ўсё ў поле ж ара ці.
Ох, ён едзе ўсё ў поле ара ці,
Бя рэ мя не ва лы пад га ня ці.
Пра вай руч каю ва лы пад га няю,
Ле вай руч каю слё зач кі ўці раю.
А ну, а ну, ва лы па ла вуя,
Да га няй це ж да ле та й ма ла дыя.
Ох, я ж ва лы, ва лы пе ре гна ла,
Ле так сва іх вот я ж не да гна ла.

(Дру гі ра док кож най стра фы па ўта ра ецца)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н. 

у в.Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л. 71-72.

52.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, за шу ме ла дуб ро во нь ка …»

 Ой, за шу ме ла дуб ро во нь ка,
Да й за пла ка ла ма ла да ўдо во нь ка.
Яна пла чэ да шчэ ры дае,
Да на бо жы шлях яна по гля дае.
Бо жым шля хам жаў не ры кі едуць,
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Да май го мі ло го ко ні ка вя дуць.
Вы, жаў не ры кі, вы бра цей кі мое,
Ох, дзе жа вы ўзя лі ко ня во ра но га,
Ох, дзе ж вы подзе лі друж ка мо ло до га? 
 (2 разы)
А той ко нік да ўно ў стай ні сто іць,
А твой дру жок да ўно й убіт ля жыць. (2 разы)
Да й у пра вай руч цэ руж жо он дзер жыць, 
 (2 разы)
А ле вую ру кою росу на бі рае, (2 разы)
Да па сяр дзеч ку по лі вае, (2 разы)
Да сам сэр цэ ён атай ма вае. (2 разы)
Я шчэ мо ло дзе нь кі, хо чу жы ці,
Ох, ня ма ж ко му да по мне ту жы ці.
Ня ма от ца, ня ма род най мам кі,
Да не бра цей ко, да не сяс тры цы,
Да ня ма ко му мне пры хі ліц ца.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 53.

53.  Пес ня пра ся мей нае жыц цё 
  «Ой, за цві ла ру жа …»

 Ой, за цві ла ру жа
У край окна.
Маю са бе му жа,
Маю са бе му жа,
Маю са бе му жа
Пі ва ка.
Ні чэ во не ро біць,
Он то ль ко піе.
Як пры дзе да до му,
Пры дзе ён да до му,
Пры дзе ён да до му —
Жон ку б’е.
Не бі мя не, му жа,
Не ко ряй,
Я ся ду, по еду,
А ця бе па кі ну,
Са ма я ўе ду
У чу жы край.
У ло дач ку са дзі ла ся,
Пла ка ла.
Пра ваю ру кою,
Пра вую ру кою,
Бе лаю хус ты няю
Ма ха ла.
Ох, вяр ні ся, жо нач ка,
Да до му.
Я ж не бу ду бі ці,
Да бу ду лю бі ці,
Да бу ду я жы ці
З та бою.
Вяр ну ла ся жон ка
Да до му.
Ох, лож кі не мы ты,
А міс кі па бі ты,
А міс кі па бі ты,
Дзі ця ня ты пла чуць
На пя чы.

(Пер шыя два рад кі, а по тым апош нія тры рад-
кі кож най стра фы па ўта ра юцца)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 64.

54.  Бяс едная пес ня «Ой, там пад га рою …»

 Ой, там пад га рою
Ва сіль се на ко сіць,
Ма ла дая Га ля
Дзя ці ну пры но сіць.
Ва сі лю, Ва сі лю,
Ва зь мі свай го сы на,
Як не возь меш сы на,
На па ко се кі ну.
Дам та бе я, Га ля,
Да й гро шай ба га то,
Не ка жы ні ко му,
Што я яго та та.
Не нада, Ва сі лю,
Мне гро шай ба га то,
Бу ду ўсім ка за ці,
Што ты яго та та.
Кі нуў Ва сіль ко су,
Кі нуў на па ко се,
Да й за браў дзя ці ну,
Да й пан ёс да до му (да моў пры но сіць).
Ма ці мая, ма ці,
Якая пры чы на:
У лу зі на па ко се
Ля жа ла дзя ці на.
Ма ці мая, ма ці,
Дру гая пры чы на:
Пла ча за дзвя ры ма
Ма ла да дзяў чы на.
Ой, сын ку, мой сын ку,
За ві яе ў ха ту,
Та бе бу дзе жон ка,
А дзі ця ці ма ці.

(Апош нія два рад кі кож на га куп ле та па ўта ра-
юцца)

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад удзе ль ні каў фа льк лор на га ка лек ты ву в. Лу чы цы

Але ны Іо сі фаў ны Арцюх, 

Клаў дзіі Мі ка ла еўны Быч коў скай, 

Ні ны Мі хай лаў ны Сяр гей чык, 

Аляк сан дры Аляк сан драў ны Азём шы, 

Лі за ве ты Про ха раў ны Ца рун. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 48.

55.  Гас ця вая пес ня 
  «Ой, пад лу гам зе ля не нь кім …»

 Ой, пад лу гам зе ля не нь кім
Бра ла ўдоў ка лён драб не нь кі.
Яна бра ла й, убі ра ла,
Тон кі ж го лас пад ава ла.
Ва сі лю се но ко сіць,
Тон кі го лас пе ра но сіць.
Кі дай ко су да до лэ нь ку,
Й сам па шоў да до ме нь ку.
Пры йшоў ён жэ да до ме нь ку.
— Да па зво лі, ма ці, уда ву бра ці.
— Не па зво лю ўда ву бра ці,
Ўда ва ўміе чэ ра ва ці.
Зчэ ра ва ла ж му жа свай го
І зчэ руе сы на май го.
— Ой, я ча ру ж не ба юса,
Да й на ўдоў ке я жэ ню са.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 75-76.
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56.  Пес ня сі роц кая 
  «Я не род ну ма цер маю …»

 Я не род ну ма цер маю,
Бу дзе бі ці, доб рэ ж знаю.
Бу дзе бі ці, шчэ й ру га ці,
Да й шэ ль мою аб зы ва ці:
— Дзе ж ты, шэ ль ма, ба ві ла ся?
Ужэ вя чэ ра зва ры ла ся.
— Та бе, мам ка, пры зна юся,
Я з Ро ма ном ко ха юся.
Пры ля це лі гу сі з бро ду,
Уско ло ці лі ў рэ чке во ду.
А я ста ла ж, по сто яла,
По ка во да чыс тая ста ла.
Пры ля це лі шчэ й гу сі цы,
Уско ло ці лі ўсю кры ні цу.
Ма ці моя не род ная,
Вя чэ рач ка ў ця бе ха лод ная.
Ко лі б род ная бы ла б ты,
Пад агрэ ла б, под нес ла б мне.

[Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца, 
стро фы 3, 5, 7, 8 і 9 па ўта ра юцца цал кам.]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н. 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 92.

57.  Пес ня сі роц кая 
  «Вой, ні ко му так не доб ра …»

 Вой, ні ко му так не доб ра,
Як то му сі ро це.
Вой, ўры вае сваю сі лу ж
На чу жой ра бо це.

Да ж ужэ со нца пад по лу дзень,
Аб еду не мае.
Ой, пры шоў жа ха зя ішко,
Най му та нь ку лае. 
 (2 апош нія рад кі па ўта ра юцца)
— Ідзі, ідзі, мая най му та нь ка,
Штоб не бу ло сі ду.
Ой, вы шла жа ха зя ячка,
Най му та нь ку гу кае. 
 (2 апош нія рад кі па ўта ра юцца)
— Вяр нісь, вяр нісь, мая най му та нь ка,
З на мі па вя чэ рай. 
 (2 апош нія рад кі па ўта ра юцца)
— Ох, спа сі бо ж, ха зя ячка,
Я ж ня хо чу ісці.
Раз ра шы ця, да ха зя ячка,
Хоць на лаў ку сес ці. 
 (2 апош нія рад кі па ўта ра юцца)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н. 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л. 75-76.

58.  Ба ла да 
  «Ох, у лу зе, у лу зе ка лі на ста яла …»

 Ох, у лу зе, у лу зе ка лі на ста яла,
Ох, на той ка лін ке зяў зю ля ка ва ла.
Это не зяў зю ля, это род на ма ці,
Ка то ра атпраў ля ла сы на ў сал да ты.
Ідзі, ідзі, сын ку, доў га не ба ві ся,
Це раз два га доч кі да до му вяр ні ся.

От пра хо дзіць го дзік, на сту пае дру гі,
На трэ ці га до чэк вяр нуў ся сы но чэк.
Едзе сын да до му з ма ла дой жа ною.
— Ох, ці ра да, мат ка, ох ці ра да мною?
— Ра да, ра да, сын ку, ра да ж я та бою,
То ль ка я не ра да тва ею жа ною.
Па са дзі ла сын ка за ста лом на розі,
Ня лю бу ня вес тку ў се нях на па ро зі.
На лі ва ла сын ку га рэ лач кі з мё дам,
Ня лю бай ня вес тцы зя лё на га ёду.
— Ох, да вай жа, мі лы, вуп’ям на па ла ві ну,
Ох, ня хай па ха ро няць у вад ну ма гі лу.
Па ха ва лі сын ка ў зя лё ным са доч ку,
Ня лю бу ня вес тку ў цём на му ля соч ку.
Па са дзі лі сын ку чыр во ну ка лі ну,
Ня лю бай ня вес тцы ка лю чу суп шы ну.
Чыр во на ж ка лі на ста ла ўсы ха ці,
Ка лю ча суп шы на ста ла рас цві та ці.

[Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.]

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Евы Пят роў ны Гош ка, 1928 г. н. у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 52-53.

59.  Жар тоў ная пес ня 
  «За хо це ла мі лая мі ла на учы ці …»

 За хо це ла мі лая
Мі ла на учы ці,
Да за прэг ла ў ба ро ну,
Ста ла ва ла чы ці. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)
Да вы прэг ла з ба ро ны,
Да за прэг ла ў ра ло:
— Ары, ары, мой мі ле нь кі,
Бо й ужэ не ра но. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)
Да вы прэг ла з ра ла,
Да ла су па чы ці,
Да ла яму цэ па ў ру кі:
— Сту пай ма ла ці ці. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)
Да кі дай ца піш ча,
Да бя ры дзя ціш ча.
Ка ла шы дзя ці ну,
Да й ру бай лу чы ну. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)
А я по йду на пя чы ну,
Трош кі су па чы ну. (2 разы)
Ох, ля жа ла мі лая
Да й рас сяр дзі ла ся,
Уз яла мі ле нь ко го
За бе лыя нож кі,
Кі ну ла на под ушкі. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)
— Ля жы, мі лай, ту та,
По ка най ду пру та. (2 разы)
По ка пру та най шла,
Пе ра сер дзі ла ся,
Як упа ла ў под ушэч кі,
Змі ла сер дзі ла ся. 
 (2 апош нія рад кі — 2 разы)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 44-45.



179

60.  Жар тоў ная пес ня «Ой, за ва лом …»

 Ой, за ва лом,
Ва лом зе ля не нь кім,
Там ора ла дзяў чы но нь ка
Во лі ком чар не нь кім.
Ора ла й ора ла,
Се ла от ды ха ці,
Да на ня ла ко за ка
У ду доч ку ігра ці.
Ко за чэ нь ка грае,
Дзяў чы на гу ляе,
Чорт яго ма цер знае,
На ка го мар гае.
Ці на мое во лы,
Ці на мое ко ро ву,
Ці на мое бе ла ліч ко,
Ці на чор ны бро вы.
Не на твое во лы,
Не на твое ко ро ву,
А на твое бе ло ліч ко,
Шчэ й на чор ны бро вы.
Чые пчо лы ў дуб ро ве,
А мое ў са доч ку,
А хто лю біць да лё кую,
А я су се доч ку.
Е ў тое да лё кое
Во лы да ка ро вы,
А ў мое блі зе нь кое
То ль кі чор ны бро вы.
Твое во лы да й ко ро вы
Усе по зды ха юць.
Бе ла ліч ка, чор ны бро вы
Ніг да не злі ня юць.

[Два апош нія рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца.]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 54.

61. Пес ня са цы яль на-бы та вая 
  «Ох, вы, хлоп цы, да вы, та ва ры шы мае …»

 Ох, вы, хлоп цы, да вы, та ва ры шы мае,
Ой, вы по йдзе це ся го душ ку да мой.
Ой, да на ка жы це май му па пуш ке па клон,
Ня хай мой па па ша сі выя во лы прад ае,
Мя не ма ла до га з ня во лі вы ру чае.
Ня хай, мой сы ноч ку, сі выя во лі кі пры мне,
А ты, мой сы но чак, пра па дай-ка ў цюр ме.
Ох, вы, хлоп цы, да вы, та ва ры шы мае,
Ох, вы по йдзе це ся го ме ся ца да мой,
Ох, да на ка жы це ма ёй ма мач цы па клон.
Ня хай мая ма мач ка сі выя во лы прад ае,
Ня хай ма ла до га із ня во лі вы ру чае.
Ня хай, мой сы ноч ку, 
 сі выя ка ро вуш кі пры мне,
А ты, мой сы но чак, пра па дай-ка ў цюр ме.
Ой вы, хлоп цы, да вы, та ва ры шы мае,
Ох вы, по йдзе це ся го ме ся ца да мой,
Ой, да на ка жы це ма ёй жо нуш ке па клон.
Ня хай мая жо нуш ка ўсю па ста ву прад ае,
Мя не ма ла до га з ня во лі вы ру чае.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 27.

ВЯ СЕ ЛЬ НАЯ ПА ЭЗІЯ

ВЯ СЕ ЛЬ НЫЯ ПЕС НІ

1(62).  «Каб я знаць зна ла …» (на за ру чы ны)

 Каб я знаць зна ла, ве даць ве да ла

Хут кае за ру ча ны,

То б я ж па сла ла сво го та точ ку

У цём ны лес па ка лі ну.

Та тач ка па шоў, ля сок аб ышоў,

Ка лі ноч кі не знай шоў.

Та бе, Та неч ка, мая до чэ нь ко,

На вя нок не по спе ла.

Каб я знаць зна ла, ве даць ве да ла

Хут кае за ру ча ны,

То я б па сла ла сваю ма мач ку

Ў цём ны луг па ка лі ну.

Ма мач ка ж по шла, до луж ка не дош ла,

Ка лі ноч ку пры няс ла.

На ж то бе, дзя ці на, чыр во на ка лі на

На вя нок по спе ла.

[Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.]

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н.,

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 4, л. 5-6.

2(63).  «Стар шая ка ра вай ні ца …»

 Стар шая ка ра вай ні ца

Усё цес та па кра ла,

За па зу ху па ха ва ла,

Сва ім дзе цям пад ава ла.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н. 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 83.

3(64).  «Ка ра ваю, мой раю …»

 Ка ра ваю, мой раю,

Я з та бой па гу ляю

Руч ка мі бе ле нь кі мі,

Пер сця мі за ла це нь кі мі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н.,

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 84.

4(65).  «Ка ра ваю мой грэц кі…» (ка ра вай ная)

 — Ка ра вай ная вя се ль ная, да?

— Ну, вя се ль ная.

— Ага, да вай це.

Ка ра ваю мой грэц кі,

Спя ку ця бе да па-шля хец кі.

Ка ра ваю мой прэс ны,

Ка ра ваю мой прэс ны,

Спя ком ця бе да й па інця рэ су.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 3.
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5(66).  «Да ра гія гос ці ідуць …» 
  (як ка ра вай вы ма юць)

 Да ра гія гос ці ідуць, (2 разы)
За ла ты аб руч ня суць.
Ка ра ваю, ты мой раю, (2 разы)
Я ля ця бе па йграю
Руч ка мі да бя ле нь кі мі, (2 разы)

Пес ня мі за ла це нь кі мі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 56.

6(67). «Едом мы, едом…»
  (як едуць па ня вес ту)

 Едом мы, едом,
Ні да ро гі, ні сле ду.
Да ро гаю па це ру хаю (2 разы)
За сва ею ха ра шу хаю.
Пры язжа ёмо к сва ту (2 разы)

Да ў ха ро шую ха ту.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 77.

7(68).  «Ой, вы, ва ро гі, ва ро гі…» 
  (як еха лі па ма ла дую)

 Ой вы, ва ро гі, ва ро гі,
Да не пе ра хо дзь це да ро гі.
Да ня хай пя рой дзе ра дзі на,
Штоб бы ла да рож ка шчас лі ва.
Да ня хай пя рэй дзе Гас под Бог,
Да ня хай пя рэй дзе тат ко мой.
Да вы ся ку з бя роз кі тры роз кі,
Да сяк ну ко ні ку пад нож кі.
Бя жы, бя жы, ко ніч ку, у чыс ты бор,
Там у май го цес цюх на ві дзён двор.
Там у май го цес цюх на п’юць-гу дуць,
А мя не, ма ла до га, да ўно ждуць.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н.,

 у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 96.

8(69).  «Ох, ля це лі да гу сач кі ж 
  да це раз сад…»

— Як жа ніх едзе к ня вес це. Эта ўжэ дзе вак 
збі ра юць. Ужэ дру жак, як у нас ка жуць. Дру-
жак, яе са дзяць на ла ве, тут, у па ро зе, на па са-
дзе, як у нас ка жуць. Яе ўжэ сха ва юць і пя юць:

Ох, ля це лі да гу сач кі ж да це раз сад,
Да це раз сад.
Гук ну лі да дзе вач ку ж на па сад.
Ох, са дзі са да дзе вач ка жы на па сад,
Уся твая да ра дзі на жы ста іць у рад.

— Ну, а ён вот так вот пры язджаў, та ды этыя 
дзяў ча ты, трэ ба бы ло вы ку піць ня вес ту? Ну, 
ужо па ўліт ру, кан фет, і доў га яны там ва ююц ца, 
ска жам, по куль ужэ яе прад адуць. Там зро бят 
та кую кук лу ці што і па каз ва юць, што вот твая 

кук ла. А ён да хо дзе, што не. Ён ужэ з імі ва юец-
ца, а як ужэ ка жуць, дру жок яго пад дзя вок, да за 
ня вес ту, да і сю да. І ка жа, вот яна якая.

— Зна чыць, яшчэ ад на, што ма ці жджэ сы на, 
ка лі ня вес ту вя дзе?

— Ага. Ска жам, ужэ яко га на зваць то жэ Ко-
ля, ці там, да.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ко ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 10-11.

9(70).  Як бяс еда ідзе да ма ла дой 
  і про сіц ца ў ха ту

 «Ой, свац ця, сва точ ку…»
Ой, свац ця, сва точ ку,
Пус ці ж нас у ха точ ку.
Хо ця руч кі па грэць,
Мо ла дую по гля дзець.
Як не пус ціш у ха точ ку,
То вы ве дзі сваю доч ку.
То вы ве дзі сваю доч ку
Да па стаў на мя доч ку.

[Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца].

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 20.

10(71).  Як пры едуць да ма ла дой

 «Хоць ся дзі, Янеч ка, не ся дзі…»
Хоць ся дзі, Янеч ка, не ся дзі,
Да пры чы ні окен цэ, па гля дзі.
Да ці ясен ме сяц на за рэ,
Ці ха рош Ва ло дзь ка на ка не.
Ха рош, ма мач ка, ве ль ма ха рош,
Да ка лі ж мне яго Бог пры нёс.
Да ха рош, ма мач ка, чар на вус,
Да ка лі мне яго Бог пры нёс.
Да га ры, ка лі на, не га ры,
Да не бу дам мы ця бе ту шыць.
Ту шыў ця бе вет ры чак, не ўту шыў.
Да па по лі іскрач кі раз на сіў.
Хоць плач, Янеч ка, хоць не плач,
Та не бу дам ця бе су ні маць.
Су ні ма лі дру жэч кі, не су ня лі,
Гор шае жа лас ці за да лі.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 24.

11(72).  Пес ня ма ла дой, як ма ці ад праў ляе яе

 «Ну-ко, ма ці, да вя чэ ра ці…»
Ну-ко, ма ці, да вя чэ ра ці,
Вя чэ ра ці да дзя лі цісь.
Та бе ж, мат ко, ха та, ла па та,
А мне ж, мат ко, ка ро ва ра га та.
Та бе ж, мат ко, ка ро бач ка з ве ра цен ца мі,
А мне скры ня з па ла цен ца мі.
Да раз га няй ся ж, ма ці,
Да па вя лі куй ха ці.
Да агля дзіц ца ж ма ці,
Што не ўся сям’я ў ха ці.
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Вот вя лі ка шчар бі на
Без свай го да сем’яні на.

(З дру гой стра фы пер шы ра док кож най стра-
фы па ўта ра ецца.)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н.,

 у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л.70.

12(73).  «Да па вяр ні ся, ма ці…»
  (як ма ла дую за бі ра юць) 

 Да па вяр ні ся, ма ці,
Да па вя лі кай ха це.
То ў ку ток, то ў за пе чак,
Га ла вою аб пры пе чак.
Ці вя лі ка шчэр бі на
Без свай го сем’яні на?
Бу ла ха та як свят лі ца,
А ця пер — як цям ні ца.
Да муж па пе чы ска ча,
Брат по сес тры пла ча.
Сяс тра бра та не ўва жае,
На ва зок ся дае.
Па шла ма ці ка на пель дзер ці,
Да ўха пі лі да чку чэр ці.
Уха пі лі да й па пер лі,
Ка на пель не па цер лі.
За грэ бай, ма ці, жар, жар,
Бу дзе ж та бе доч кі жаль.
За грэ бай, мам ка, по пел,
Муж тваю доч ку про піл.
Уха пі лі да й па пер лі,
Ка на пель не па цер лі.

(Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н.,

 у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 22-23.

13(74).  Як ад во зяць ма ла дую

 «Ох, не ра но ж со ней ко за хо дзіць…»
Ох, не ра но ж со ней ко за хо дзіць,
Ма ла дая Ва леч ка ў про чэ нь кі ўбі ра ецца.
У про чэ нь кі ўбі ра ецца,
Ох, яе ж ма тач ка, яе род ная ж
Вя чэ раць астаў ляе.
Ох, па гу ляй, до чэ нь ка,
Па гу ляй, род ная,
Па вя чэ рай са мною.
Па вя чэ рай са мною,
Ох, бу дзеш у чу жой ма це ры ж,
Вя чэ раць не бу дзеш.
Са мі па ся дуць вя чэ раць,
Ця бе па шлюць па ва ду.
Ця бе па шлюць па ва ду,
Ох, да лё ко му бро ду.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 35-36.

14(75).  У ма ла до га, у ма ла дой у лю бы час

 «Ох, ста яла ж бу яла…»
Ох, ста яла ж, бу яла

Ка на пе ль ка ў ага ро дзе.
Ой, гу ля ла, кра са ва ла ся
Да дзе вач ка ў сва ёй мат кі.
Да не даў ёй хлоп чы чак
Яшчэ бо лей па гу ляць.
Да рас плёў ёй ко сач ку,
Да раз ліў ёй слё зач ку.
Да кос ка па пля чах,
Да слёз ка па ўсім све це.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н., 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н., 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 24.

14а(76).  «Ста яла-бу яла…»

 Ста яла-бу яла
Ка на пе ль ка да ў га ро дзе,
Да не даў ёй вет рык (2 разы)
Ешчэ бо лей да па ста яць. (3 разы)
Ліс точ кам да па ма хаць.
Да ад біў ёй ліс то чак (2 разы)
Да на жоў ты пя со чак.
Да гу ля ла, кра са ва ла ся (2 разы)
Га ляч ка ля сва ей мам кі,
Да не даў ёй Іва сеч ка (2 разы)
Ешчэ й бо лей да па гу ляць, (3 разы)
Кос ка мі да па ма ха ці.
Да рас плёў ёй ко сач ку, (2 разы)
Да раз ліў ёй слё зач ку.

За пі саў К.П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад удзе ль ні каў фа льк лор на га ка лек ты ву в. Лу чы цы 

Але ны Іо сі фаў ны Арцюх, 

Клаў дзіі Мі ка ла еўны Быч коў скай, 

Ні ны Мі хай лаў ны Сяр гей чык, 

Аляк сан дры Аляк сан драў ны Азём шы, 

Лі за ве ты Про ха раў ны Ца рун. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 46.

14б(77).  «Да ста яла ж, бу яла ж…»

 Да ста яла ж, бу яла ж
Ка на пе ль ка да й в ага ро дзе.
Ох, не даў ей вет ры чэк,
Ох, не даў ей вет ры чэк
Яшчэ бо лей да па ста яці.
Яшчэ бо лей да па ста яці,
Яшчэ бо лей да па ста яці,
Вец цей ком да па ма ха ці.
Ох, ад біў ёй ліс то чэк,
Ох, ад біў ёй ліс то чэк
Да на жоў ты пе со чэк.
Ой, гу ля ла, кра са ва ла ся,
Ой, гу ля ла, кра са ва ла ся
Да Ва леч ка ў сва ёй ма тач кі.
Ох, не даў ёй Ко леч ка,
Ох, не даў ёй Ко леч ка
Яшчэ бо лей да па гу ля ці.
Яшчэ бо лей да па гу ля ці,
Яшчэ бо лей да па гу ля ці,
Ру су ко су да за пле та ці.
Раш ча саў ёй ко сач ку,
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Раш ча саў ёй ко сач ку,
Раз аліў ёй слё зач ку.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 33-34.

14в(78).  «Да ста яла ж, бу яла…»

 Да ста яла ж, бу яла
Ка на пе ль ка да ў га ро дзе.
Да не даў ёй вет ры чак
Яшчэ бо лей да па ста яці,
Яшчэ бо лей да па ста яці,
Ліс ці ка мі да па ма ха ці.
Ох, ад біў ёй ліс то чэк
Да на жоў ты пе со чэк.
Ох, не даў хлоп чык дзе вац цы
Яшчэ бо лей да па гу ля ці.
Яшчэ бо лей да па гу ля ці,
Кос каю да па ма ха ці.
Рас плёў ёй ко сач ку,
Раз ліў ёй слё зач ку.

(Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Евы Пят роў ны Гош ка, 1928 г. н., у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 54-55.

15(79).  У ня вес ты, як ужэ ад вян ца пры едуць

 «Ох, ля це лі да гу сач кі ж…»
Ох, ля це лі да гу сач кі ж
Да це раз сад.
Гу ка ну лі да дзе вач ку ж
На па сад.
Да ха дзем, дзе вач ка ж,
Із на мі,
Са ва ём вя но чак
Кук ля ны.
Ой, ні та кі кук ля ны ж —
Пер ло ву,
Да на тваю га ло вач ку ж
Да га то ву.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 4.

16(80).  Як у ма ла дой сва хі за ла зяць за стол

 «Ох, мы ў ця бе, сва точ ку, не бы лі…»
Ох, мы ў ця бе, сва точ ку, не бы лі,
Бо мы ж твае га рэ лач кі не пі лі.
А ця пе ра ка бу до му,
Мы ж тваю га рэ лач ку піць бу до му.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 21.

17(81).  Як друж кі за во дзяць ма ла дую за стол

 «Ля цяць га лач кі…»
Ля цяць га лач кі ў тры ра доч кі,
Зя зю ль ка па пе ра ду.
Усе га лач кі па луж ках се лі,
Зя зю ль ка на ка лі не.

Усе га лач кі за шча бя та лі,
Зя зю ль ка за ко ва ла.
Ох, ча го ж ку еш, ча го жа лу еш,
Сі вая зя зю леч ка?
Ой, ці жаль та бе ран няе вяс ны,
Ці по зняе осе ні?
Ішлі дзе воч кі ў тры ра доч кі,
Та неч ка по пе ра ду.
Усе дзеў кі па лаў кам се лі,
Та неч ка на па са дзе.
Усе дзе вач кі пес ню за пе лі,
Та неч ка за пла ка ла.
Ох, ча го пла чэш, ча го жа лу еш,
Ма ла дая Та неч ка?
Ох, ці жаль то бе ру сае ка сы,
Ці дзя во чае кра сы?
Ох, не жаль жэ мне ру сае ка сы,
А дзя во чае кра сы.

(Апош ні ра док кож най стра фы па ўта ра-
ецца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 4, л. 3-4.

18(82).  Як дзеў ку за во дзяць за стол 
  (сі ра це)

 «Ой, хо дзі ла Та неч ка по дво ру…»
Ой, хо дзі ла Та неч ка по дво ру
Да се яла ру ту-мя ту з пра по лу.
Одсту пі ся, ро дзі ну, бо я іду,
Одсту пі ся, ацец-ма ці, бо я ся ду,
Ужэ ж моя го ло ва нь ка ў вян ку.
Ня ма ж у май го род но го тат ка па ра дку,
Ужэ ж моя го ло ва нь ка ў квет цы,
Ня ма мо го род но го тат ка на све це.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 4, л. 2.

19(83).  Ка лі дру жак вы га ня юць з-за ста ла  
  сва хі

 «Вон, вон, са ро кі, з ха ты…»
Вон, вон, са ро кі, з ха ты,
Пры ля це лі ж ва ро ны.
Пры ля це лі ж ва ро ны
З чу жое ста ро ны.
Сек ці мо, да ру ба ці мо,
Ма ла дое не ад да ва ці.
Са бе рай ся, Анеч ка,
У нас та бе доб рэ бу дзе.
У нас та бе доб рэ бу дзе,
Ве цер ха ту мя це.
Ве цер ха ту мя це,
Со ўней ко пі рож кі пя чэ.
А свяк ру ха да й аб ед ва рыць,
Да ня вех нач ку хва ліць.
Ой, што ў мя не да ня вех на е,
Ой, ру чая і ра бо чая.
Ой, ру чая і ра бо чая
І к дзе лу ахво чая.
Со нцэ не дой дзе, ля жэ,
Со нца ўзой дзе, уста ла.
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(Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

Ні ны Андрэ еўны Кле пік, 1939 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 19.

20(84).  Як ня вес ту бя руць ад ма це ры 
  да жа ні ха

 «Да раз га ні са ж, ма ці…»
Да раз га ні са ж, ма ці,
Да па вя лі кай ха це,
То ў ку ток, то ў за пе чак,
То ў ку ток, то ў за пе чак,
Га ла вою й а пры пе чак.
Га ла вою й а пры пе чак,
Што вя лі ка шчэр бі на,
Ні ма ў ха це да сем’яні на.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 8.

21(85).  «Вы кі дай, мат ко, дро ва…» 
  (як бя руць ня вес ту) 

 Вы кі дай, мат ко, дро ва,
Вы кі дай, мат ко, дро ва
І аста вай са зда ро ва.
Угра бай, мат ко, жар, жар,
Угра бай, мат ко, ж жар, жар,
Бу дзе та бе да чкі жаль, жаль.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 9.

22(86).  «Да вай, ма ці, да вя чэ ра ці ж…» 
  (як ад во зяць ма ла дую) 

 Да вай, ма ці ж, да вя чэ ра ці ж,
Вя чэ ра ці да дзе лі ці ся,
Вя чэ ра ці да дзе лі ці ся,
Вя чэ ра ці да дзе лі ці ся.
Та бе, мат ко, ха та-ла па та,
А мне ка ро ва ра га та.
Та бе ку бел з вер цен ца мі,
Та бе ку бел з вер цен ца мі ж,
А мне скры ня з па ла цен ца мі.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 31.

23(87).  Як за бі ра юць ма ла дую к свяк ру хе

 «Да й ўжэ не ра но, ужэ змяр кае…»
Да й ўжэ не ра но, ужэ змяр кае
Со ней ко на за ха дзе,
А ў на шэй дзе вач кі ма ла дзе нь кае
Про ча нь кі ўбі ра ецца.
Яе ма тач ка, яе род ная
Вя чэ раць су ні мае.
Па стой, дзя цят ко, па стой, род нае,
Па вя чэ рай са мной.

Бо як ты по йдзеш к чу жой ма це ры,
Не бу дзеш вя чэ раць.
Са мі па ся дуць — па вя чэ ра юць,
Ця бе па шлюць па во ду.
Пры нёс шы ва ды, пры нёс шы ва ды,
Кож на му пі ці даць.
Як і ста ро му, так і ма ло му
І жа ні ху ма ла до му.
Пад аўшы ва ды, пад аўшы ва ды,
За га да юць лож кі му ці.
Ло жач ка браз не, слё зач ка кап не,
Ні ча го вя чэ ра ці.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Е. Ф. Рэ вуц кай, 1898 г. н., у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 15-16.

24(88).  «Вох, не ра но змяр кае…»

 Вох, не ра но змяр кае,
Да за ле сам со ней ко ж гу ляе.
Да за ле сам со ней ко ж гу ляе,
Да Ко леч ка Ва ляч ку ўга вар вае.
Едзь мо, едзь мо, Ва леч ка, са мною,
Да не за езжай мо ж к ні ко му.
Да за езжай мо ж к од но му,
Да к май му ба цюх ну ж род на му.
Да ў твай го ба ць ка соль-ва да,
А ў май го ж ба ць ка ж мёд-сы та.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Н. І. Ці са вец у в. Дуб ро ва. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 32.

25(89).  «Пры ля це ла ця це ра нь ка…»
  (як пры во зяць у ха ту да свяк ру хі)

 Пры ля це ла ця це ра нь ка
Не ўчо ра, да ця пе ра нь ка.
Не шта ў ха ту ўлез ла,
Чор нае, каш ла тае,
Пыш нае да ба га тае.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Е. Ф. Рэ вуц кай, 1898 г. н., у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 17.

26(90).  «Ка мя ная пе чач ка…»
  (у ма ла до га, як па са дзяць за стол) 

 Ка мя ная пе чач ка
З ран ня га рыць да не ву га рыць.
З ран ня га рыць да не ву га рыць,
Ка мя ная, не раз ва ліц ца.
Ма ла дая дзе вач ка
Ве чар ся дзіць да не за пла чыць.
Ве чар ся дзіць да не за пла чыць,
Свае мат кі да не раз жа ліць.
Ох, раз жа ліць да чу жа ні ца,
Хлоп ца ва да сяс тры ца.

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н., 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н., 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 25.

27(91).  Як дзе ляць ка ра вай

 «Ой, слу хай це, ба яры, слу хай це…»
Ой, слу хай це, ба яры, слу хай це,
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Што мой ба цюх на да руе,
Да да руе ба цюх на, да руе
Па ру ко ні каў га туе.
Ой, штоб ета му пра ўда бы ла,
Я б, ма ла дая, ра да бы ла.
Да ка лі ад да сі, дак Бо жа па сі,
А ка лі не ад да сі, дак воў ча з’ясі.
Слу хай це, ба яры, слу хай це,
Што мая ма тач ка да руе,
Да да руе ма тач ка, да руе,
Па ру ка ро вак га туе.
Ой, штоб ета му пра ўда бы ла,
Я б, ма ла дзе нь ка, ра да бы ла.
Да ка лі ад да сі, дак Бо жа па сі,
А ка лі не ад да сі, дак воў ча з’ясі.
Слу хай це, ба яры, слу хай це,
Што мая сяс тры ца да руе,
Да да руе сяс тры ца, да руе,
Па ру ку ра чак га туе.
Ой, штоб ета му пра ўда бы ла,
Я б, ма ла дая, ра да бы ла.
Як ад да сі, дак Бо жа па сі,
А ка лі не да сі, дак кор шук з’ясі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н.,

 у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 69.

28(92).  Як ма ла дую пры вя зуць 
  і пры едзе яе рад ня на заў тра, 
  па ся дуць за стол, сва там пя юць

 «Ох, у на ша га сва та…»
Ох, у на ша га сва та
Да ха ро шая ха та.
Печ яго па бе ле ная,
Чэсць яго да й ка ха ная.
Ох, сен цы з бя ро зы,
Да пры да не цвя ро зы.
Яны елі да це ра бі лі,
Да цэ ла га ва ла з’елі.
Ой, на ста ле да ні кро шач кі,
Пад ста лом да ні кос тач кі.

(Пер шы ра док кож най стра фы па ўта ра ецца.)

За пі са лі Л. П. Ба ра ба на ва і Т. К. Цяп ко ва ў 1983 г. 

ад Ган ны Ку зь мі ніч ны Мыш ка вец, 1926 г. н., 

Евы Га лак ці ёнаў ны Ла за ран ка, 1926 г. н., 

Фе ні Архі паў ны Га ра вец, 1921 г. н., 

і Во ль гі Мі ка ла еўны Мыш ка вец, 1934 г. н., 

у в. Ся ке ры чы. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 26.

29(93).  У жа ні ха, ужэ на заў тра

 «Із но ва га да ка ло дзе зя…»
Із но ва га да ка ло дзе зя
Там дзе вач ка да во ду бра ла,
Да во ду бра ла.
Там дзе вач ка да во ду бра ла,
В свой край да па гля да ла.
Па гля да ла, ці не едзе род ны ба цюх но,
Ці не вя зе мне гас цін чы ка,
Гас цін чы ка, аб ара нач ка,
Гас цін чы ка й, аб ара нач ка.
Да для сва ей для ка ха нач ка.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 5.

30(94).  «Ох, да до му, да да до му ж, да до му…»  
  (пры да ным)

 Ох, да до му, да да до му ж, да до му,
Да па елі ж ко ні ж да са ло му.
Да са лом кі жме нь ка, ка пей ка,
Да я со нца жма ка чок, пя та чок.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 6.

31(95).  Ма ла до му, які сі ра та

 «Ох, ня ма, ня ма Мі ша нь кі до ма…»
Ох, ня ма, ня ма Мі ша нь кі до ма,
Да па шоў Мі ша нь ка да са мо га Бо га.
Да па шоў Мі ша нь ка да са мо га Бо га,
Сва яго ж ба цюх на на вя сел ле про сіць:
— Пры дзі, пры дзі, 
  мой ба цюх но, на вя сел ле ка мне.
— Як мне, маё дзі цят ко, на вя сел ле пры йці,
Як мне, маё дзі цят ко, на вя сел ле пры йці,
Ой, я ж у Бо га пад тры ма за мка мі.
Пер вуя за му кі — глу бо кі за мук лі,
Да дру гая за му кі — ой, ці со ва дос ка.
Ой, дру гая за му кі да ці со ва дос ка,
Да трэ ція за му ка жоў тая пяс ка.
А трэ ція за му ка жоў тая пяс ка,
Ці со вы дос кі сціс ну лі нож кі.
Ці со выя дос кі сціс ну лі нож кі,
Да чор на кі тай ка, да воч кі ж на кры ла.
Да чор на кі тай ка воч кі ж на кры ла,
Да сы рая зям ля ўсё й на грудзь па ляг ла.
Ох, дай жэ Бо жэ да сі ль ные вет ра,
Да сі ль ные вет ра, да буй ные дож джа,
Ох, штоб вуд ду лі да ці со ву тру ну,
Та ды, мое дзі цят ко, на вя сел ле пры ду.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н., 

у в.Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л. 68-69.

32(96).  «Мат ка да пры па ла к да ро зе…»

 Мат ка да пры па ла к да ро зе,
Пры па ла к да ро зе.
Да ці стог не да ро га,
Да ці шу міт дуб ро ва.
Ці едзе двое дзе та чак,
Ох, ці едзе двое дзе та чак.
Ад но дзі ця да ра джо нае,
Да ра джо нае й.
Ад но дзі ця да ра джо нае й,
А дру гое да су джо нае.
Ра джо нае га да ва ці бу дам,
Ра джо нае га да ваць бу дам,
Су джа нае па сы лаць бу дам
То па дро ва, то па мя кі ну,
То па дро ва, то па мя кі ну,
Па ўся ку пры чы ну.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ко ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 12-13.

33(97).  «Па пу тай ма са та гус кі…»

 Па пу тай ма са та гус кі, (2 разы)
Ці па мер злі яе ла пач кі.
Па пу тай ма са та Ва лі, (2 разы)
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Ці за бу ла свае ма тач кі.
Ні так ра да я гас цін чы ку, (2 разы)
Як я ра да сва ей ма тац ці.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 58.

34(98).  «Пуш на цеш ча, пуш на…»

 Пуш на цеш ча, пуш на,
Про ціў зя ця не вуш ла.
Ці ка жуш ка не ма еш,
Ці за стол за сці ла еш?
Стой, зя цю, за ва ро та мі.
Хай на зя ця да мя цель мя це,
Мя цель мя це.
Хай на зя ця мя цель мя це,
Дроб ны дож джык ідзе.
Ва ры янт:
Стой, зя цю, за ва ро та мі.
Да на зя ця ка пель кап ле,
Да ма лы сня жок ідзе,
Да дроб ны дож джык лье.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 78.

35(99).  «А ў лу зе да на дош чац цы…»

 А ў лу зе да на дош чац цы,
Там Га ну ль ка да па лош чыц ца,
Па лош чыц ца, умы ва ецца,
Да Іва нь кі пры бі ра ецца.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 67.

36(100).  «Ха ро шая гас па ды нь ка»

 Ха ро шая гас па ды нь ка
Ха ро шэ нь ко зва ры ла,
Зва ры ла.
Ха ро шэ нь ко зва ры ла,
Со ло но да па са лі ла,
І з пер цом, і з шчэр цом,
Да і з шчы рэ нь кім сэр цом.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н.,

 і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 79.

37(101).  «Да не ве ча ры са ж, ве ча рок…»

 Да не ве ча ры са ж, ве ча рок,
Едзь, не па зні са, мой сы нок.
Да не кла дзі ся дзе лач ка й на расе,
Да за ста вай Надзяч ку у ка се,

Бо як яе ко сач ку рас пля туць,
Та бе Надзеч ку не да дуць.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н. 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 80.

38(102).  «У на ша га сва та…»

 У на ша га сва та
Ка лі на ва ха та,
Печ яго па бе ле ная,
Чэсць яго ка ха ная.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н.,

 і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 81.

39(103).  «Сва ты ха ты не ве да лі…»

 Сва ты ха ты не ве да лі,
Да ў хлеў за еха лі.
Да й з свін ня мі па ві та лі ся, (2 разы)
Да й да ро гі па пы та лі ся.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н.,

 у в. Крас ны па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 82.

40(104).  «Пры ля цеў ве ра бей ка 
   пад акен ка…»

 Пры ля цеў ве ра бей ка пад акен ка,
Сеў на акен ка да шча бе ча.
Ска жу та бе, Ма неч ка,
Доб рую весць,
Што твой Іван ко
На два рэ есць.
Да яшчэ ж ко ні ка
Не па сця лаў,
За пра вае ру чач кі
Пер сня зняў,
Да пан ес ма тац ца
На па каз.
Вот та бе, ма мач ка,
Пад аркі
Ад тва ей ня вех ны ка хан кі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 86.

КА ЛЯН ДАР НА-АБ РА ДА ВЫ 
ФА ЛЬК ЛОР

1(105).  Вес на вая пес ня 
  «Ой, клён да дзя рэ вя раз ві ва ецца…»

 Ой, клён да дзя рэ вя раз ві ва ецца,
Раз ві ва ецца.
— Ох, і князь да на вой ну са бі ра ецца,
Са бі ра ецца.
Ох, і кня зю, кня зю, да й вяр ні са,
Вяр ні са.
Бо твая да кня гі ня дзі ця ра дзі ла,
Дзі ця ра дзі ла.
— Да ка лі ж да і хлоп ца, то ж вяр ну са,
То ж вяр ну са.
Да ка лі да і дзеў ку, то й утап лю са,
То й утап лю са.
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Штоб ні бу ла та кая, як ма ці,
Як ма ці.
Штоб ні ра дзі ла дзеў каю дзі ця ці.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 69-70.

2(106).  Вес на вая пес ня 
  «Ох, ты да зя зю ля, да ба ра вая…»

 Ох, ты да зя зю ля, да ба ра вая,
Да ба ра вая.
Да не куй да ра не нь ко да на дуб ро ву,
Да на дуб ро ву.
Да не бу дзі мя не да ма ла ду,
Да ма ла ду.
Бо ў мя не, ма ла дое, дзі ця ма лое,
Дзі ця ма лое.
Да й у мя не свек рат ко
Не род ны ж ба ць ко,
Не род ны ж ба ць ко.
Да па бу дзіць мя не ж да ра ню се нь ко,
Да ра ню се нь ко.
Па шле да па во ду цем ню се нь ко,
Цем ню се нь ко.
Да ні трас цу ро біць,
Сам ён і схо дзіць.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 71-72.

3(107).  Вес на вая пес ня «Ох, вяс на-крас на…»

 Ох, вяс на-крас на,
Што ж ты нам пры няс ла.
Што чу жы ма це ры ткуць крос ны,
А моя ма ма не тка ла, (2 разы)
Да под лёд ку жэль пус ка ла.
Плы ві, плы ві, ку жэ лец, то лок ном,
А на зад ко мне по ло тном.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н., 

і Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 46.

4(108).  Ве лі код ная пес ня 
  «І да бу ла ў баб кі кур ка-ра буш ка…»

 І да бу ла ў баб кі кур ка-ра буш ка,
І да на нес ла яец по вен ка ра бец.
Пры йшлі к баб цэ ва ла чоб ноч кі,
Ва ла чоб ноч кі ўсе ба бі ны ўнуч кі.
Пад ава ла баб ка ўсім па яеч ку,
Усім па яеч ку, шчэ й па пі ра жэч ку.
Ад ной сі ра це да не вы йшла ся.
Ідзі ж, сі ра та, за но выя ва ро та,
Ця бе Бог клі ча, ка ня да руе,
Ка ня да руе, гро шы га туе…
Па сля кож на га рад ка пры пеў:
Да ві но ж маё зе ля ное.

Гэ тыя пес ні — па сха ль ныя — спя ва ла ма ла-
дзёж (дзяў ча ты) пе рад Па схай.

За пі саў К.П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 60.

5(109).  Жніў ная пес ня 
  «Жне це, мае жэн цы…»

 Жне це, мае жэн цы, жне це,
Са мі са бе не па зне це.
У мя не ўдо ма бя да ста ла,
Свяк ру ха з пло ту ўпа ла, (2 разы)
Усю кра пі ву па ла ма ла.
Ох, не жал ко мне свяк ру хі,
То ль ко жал ко мне кра піў кі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 51.

6(110).  Жніў ная пес ня 
  «Жну я жы та, да жы наю…»

 Жну я жы та, да жы наю,
Да й да до му па гля даю.
Што я до ма чую-ба чу,
Што свяк ру ха з пло ту ўпа ла,
Да кра піў ку па тап та ла.
Не жаль жа мне свяк ру хі,
А жаль жа мне кра піў кі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 87.

7(111).  Жніў ная пес ня «Я ў по лі жы то жа ла…»

 Я ў по лі жы то жа ла,
У мя не до ма шко да ста ла,
Што свяк роў ка з пло ту ўпа ла,
Усю кра пі воч ку пом’яла.
Ня жаль жэ мне свяк ру хі,
Ох, жаль жэ мне кра пі воч кі.
Она ўпа ла, то й уста не,
А кра пі воч ка со ўя не.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 4.

8(112).  Жніў ная пес ня 
  «Жне ця, жне ця, жан цы, жне ця…»

 Жне ця, жне ця, жан цы, жне ця,
Са мі са бе не па зне це. (2 разы)
Ка ня ма го не та мі це.
Ой, мой ко нік ва ра не нь кой,
На ём ку чар ма ла дзе нь кой.
Ой, ты, ба рын, ба ры нё чак,
Вы каць боч ку й мя доч ку, (2 разы)
А дру гую га рэ лач кі (2 разы)
Сва ім жан цам на па лу дзень.
Жне ця, жне ця, жан цы, жне ця,
Са мі са бе не па зне це.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 74.

9(113).  Жніў ная пес ня 
  «На шы ро кай на па ля нач цы…

 На шы ро кай на па ля нач цы
Люб лю жы та жаць.
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З ха ро шаю дру жы наю
Люб лю раз маў ляць.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н.,

 у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 65.

10(114).  Жніў ная пес ня 
  «Ох, я жа ла, не ля жа ла…»

 Ох, я жа ла, не ля жа ла,
А я жа ла па шчы рай пра ўдзе.
Як я жа ла па ма ле нь ку,
Дак на жа ла да  ся ме рэ нь ку.
А я жа ла ха пу, ха пу,
Да на жа ла то ль кі ад ну ко пу.

За пі са ла Г.А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Е.Ф. Рэ вуц кай, 1898 г. н. у в. Кол кі. 

Ф.8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л.58-59.

11(115).  Жніў ная пес ня 
  «Ох, я жа ла да не ля жа ла…»

 Ох, я жа ла да не ля жа ла,
Ой, я жа ла па шчы рай пра ўдзе.
Да не да вай це па ча рач ке,
Ох, да йце ж нам па по ўнай квар це.
Я ча рач кай не нап’юся,
Ад квар тач кі не па ва лю ся.
Ох, і вы йду ж я на ву лі цу,
З ха ро шы мі да й аб ды му ся.
Да яго мат ка ста рэ нь кая
У ва кон ца да па гля дае:
— Па глянь, па глянь, мой сы но чак,
Што твая жон ка вы раб ляе.
— Ня хай гу ляе, ня хай гу ляе,
Па куль яна на гу ля ецца.
Да ня хай яна доб ра знае,
Што ёй да рам не мі нае,
На га ечка дра ця ная
Ва кол пле чак аб ды мае.
Як уда рыў раз па плеч ках,
Са ро чач ка рас ся дае.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н.,

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 70.

12(116).  Жніў ная пес ня 
  «Ой, хва лі ла ся се рая вут ка…»

 Ой, хва лі ла ся се рая вут ка,
Да што ў яе ву це нят мно га.

Ой, жу ры ла ся род ная мат ка,
Да што ж у яе да дзе так мно га.
Вох, па вя ла ж на сі няе мо рэ,
Не пры вя ла ж я ні вод на га.
Да па жа ні ла, да пад да ва ла,
Не ста ла ся да ні вод но го.
Да трэ ба ж бу ло, се рая вут ка,
Ву це нят ка мі не хва лі цісь.
Да трэ ба ж бу ло, род ная мат ка,
Да дзет ка мі ж не жу ры цісь.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л. 66.

13(117).  Жніў ная пес ня 
  «Ой, ма моч ка моя, кве тач ка…»

 Ой, ма моч ка моя, кве тач ка,

Не ад да вай за муж уле тач ку,

Ад дай мя не да й за муж зі мач ку,

Штоб саб ра ла я са бе сі лач ку

На свёк ра ву вя лі кую жні вач ку,

Бо ў мя не сіл ка ма ле нь кая,

Свёк ра ва ніў ка да вя лі кая.

З свяк ру хаю ж я не за жну ся,

Пад за го нец я й па ва лю ся.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 2.

14(118).  Жніў ная пес ня 
  «Ужэ со нца за лес, за лес…»

 Ужэ со нца за лес, за лес,
Пус ці, пане, бо нас звер па есць.
Ужэ со нца за ля соч кам,
Доб ра жа ці з ха ла доч кам.
Ох, наш пан бур’ян
Не пус кае нас да моў да ве ча ра.
А свяк роў ка ўве ча ры
Не пус кае да вя чо рак.
На ва ры ла бар шчу, бар шчу,
На кі да ла ту ды хваш чу,
На ва ры ла чэ ме ры цы,
Хо це ла по тра ві ці.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 5.

15(119).  Жніў ная пес ня 
  «Ох, бы ла ж бя ро зач ка…»

 Ох, бы ла ж бя ро зач ка,
Ох, бе лая і куд ра вая.
Да ма ла дая ж ма ло дач ка,
Ча го ко рыш, ча го ко рыш са?
Ча го пла чэш, ча го жу рыш са?
Ох, штоб жэ мні жэ доб ра до ля,
То б жэ ні пла ка ла б, ні жу рі ла са.
Ні пла ка ла б, ні жу рі ла са,
Усё б гу ля ла, ве ся лі ла са.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад М. С. Трэ ця ко вай у в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 67.

16(120).  Ка ляд ная пес ня 
  «Аб ешчаў беш ча нін…»

 Аб ешчаў беш ча нін
Беш ча нач ку ўзя ці,
Яна яму атвя ча ла,
Што не ўмее жа ці:
Я і ў ба ць ка не жа ла,
І ў ця бе не бу ду,
Ёсць у по лі ха ла док,
Я ля жа ці бу ду.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 49.
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17(121).  Ка ляд ная пес ня 
  «Біў ся свё кар з ня вес ткаю…»

 Біў ся свё кар з ня вес ткаю,
Па біў гар шчок з ля меш каю.
Ні свёк ра, ні ня вес ткі,
Ні гар шчка, ні ля меш кі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 49.

18(122).  Ка ляд ная пес ня «Па ста нь це ў ра ду…»

 Па ста нь це ў ра ду,
Мы вя дом ка зу
З ка зя нят ка мі,
З дзі ця нят ка мі.
— Ого-го, ка за,
Ого-го, шэ рая,
Ды й не ля ні ся,
Ды й рас ха дзі ся,
І пану гас па да ру
Да й па кла ні ся.
Гас па ды няц цэ,
Жу ра ві нац цэ,
Каб не та мі ла,
Хут ка да ры ла.
Туць ка за ўпа ла,
Здох ла, пра па ла.
Даць ка зе са ла,
Штоб ка за ўста ла,
А на ро жа нь кі
Два пі ро жа нь кі,
А на хвас то чак
Са ла ку со чак.

Па сля гэ тых слоў ка за ўстае і мэ кае:
— Мэ-гэ-гэ.
Да яе звяр та юцца:
— Па пры гай, ка за.
Яна ска ча.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 55.

19(123).  Пес ня-шчад роў ка 
  «Ого-го, ка за, ого-го, се ра…»

 Ого-го, ка за, ого-го, се ра,
Дзе ро гі дзе ла? — На соль пра ела.
Соль да ра гая, ка за ску пая.

Дзе ка за туп-туп, там жы та сем куп,
Дзе ка за ро гом, там жы та сто гом,
Дзе ка за хвос том, там жы та кус том.
Тут ка за ўпа ла, здох ла, пра па ла.
А ў на ша га дзе да е та кая жы ла,
Як вут ле ка зу, так бу дзе жы ва.

Спя ва лі тыя, хто ва дзіў ка зу, хлоп цы. І ка ня 
яны ва дзі лі. Для ка ня пе сень не бы ло.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш.2, л. 63-64.

20(124).  Пес ня-шчад роў ка 
  «Ой, но вае на ро джан не…»

 Ой, но вае на ро джан не,
Бо жая сі ла,

Што спа ро дзі ла дзе ва Ма рыя
Бо жа га Сы на.
На ра дзіў ся Сын Бо жы
З дзе вы Ма рыі.
Ніх то не мо жа да й да зна ці ся
Бо жае сі лы.
Да зна лі ся два й анге лы,
З не ба ле ту чы,
Цём ное на чы, ясное за ры,
Хрыс та гле дзя чы.
Ой, у Ры ме ру са ль ным
Усё дзі во ста ло,
Што ма лэ дзі ця на ва ро джан ня
На ўвесь свет сі яла.
Вас сі яла не бо, зем ля,
Шчэ й ма лыя квет кі,
Што па ка за ваў уся кія дрэ вы,
Роз ныя квет кі.
Ох, вы, лю дзі бо жыя,
Бо гу і ца ру,
Ох, се дзь мо ся, па кла ня мо ся
Яго пры сто лу.

(Апош нія два рад кі кож най стра фы па ўта ра-
юцца.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 2, л. 94-95.

21(125).  Пес ня-шчад роў ка 
  «Ой, ра но, ра но…»

 Ой, ра но, ра но кур кі па пе лі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі ле.
А на ра ней ко Анеч ка ўста ла,
Анеч ка ўста ла, кос ку ча са ла,
Ко су ча са ла, да цэр каў кі шла.
А за ёю ішлі сем пар пан ічоў.
Пы та юць яе: «Чыя ты да чка?
Ці ты па по ва, ці ка ра лё ва?»

(Пры пеў па ўта ра ецца па сля кож на га рад ка.)

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Ган ны Ці ма фе еўны Ка зі нец, 1937 г. н., 

Ва лян ці ны Яўге нь еўны Зу бар, 1939 г. н., 

Ма рыі Ула дзі мі раў ны Пя лец кай, 1935 г. н., 

Аляк сан дры Яўхі маў ны Но вак, 1919 г. н., 

Ва лян ці ны Ці ма фе еўны Но вак, 1932 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 2, л. 96.

ПЕС НІ РОЗ НЫЯ
1(126).  Пес ня ка зац кая 
  «Зя лё ны ду бо чэк…»

 Зя лё ны ду бо чэк,
Ча го па хі ліў са?
Ма ла дой ка за чык,
Ча го за жу рыў са?
Ці ва лы пры ста лі,
Ці з да ро гі збіў са?
Ва лы не пры ста лі,
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Я да ро гу знаю.
Та го за жу рыў са,
Што без до лі ўра дзіў са.
Па йду я к Ду наю,
До лі па шу каю.
Не най шоў я во лі,
Най шоў ры ба лоў лі.
Ох, вы, ры ба лоў цы,
Пра ўда лы ма лой цы.
Ох, вы, ры ба лоў цы,
Пра ўда лы ма лой цы,
За кі дай це се ці
На быс трыя рэ кі.
За кі дай це се ці
На быс трыя рэ кі.
Ры ба-шчу ка знае,
На дно пан ырае.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Е.Ф. Рэ вуц кай, 1898 г. н., у в. Кол кі. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 75-76.

2(127).  Пес ня сал дац кая 
  «Ой, не шу мі-гу дзі, зя лё ны бур’ячэ…»

 Ой, не шу мі-гу дзі, зя лё ны бур’ячэ,
Да не плач, не жу ры ся, пры ўда лой ка за чэ.
Ой, не сам я шум лю, шу міць буй ны вет рык,
Ой, не сам я пла чу, пла чуць ка ры очы,
Што ня ма мне спа кою ані ўдзень, ані ўно чы.
Пры ля це ла зя зю ля, се ла на пра ёме,
Да се ла на пра ёме, да на ўдо ві нам до ме.
Ох, то не зя зю ль ка, то род ная мам ка.
Да пры еха ла ж ма ці сы ноч ка вы ру ча ці.
Да не вы ру чыш, мам ка, сі вы мі во ла мі,
Да хі ба той вы ру чыць, 
 хто стар шый над на мі.
Ох, дам та бе, пане, зо ло то ко леч ко,
Да не бя ры сы на ў сал да ты,
Бо ба ліць сяр дзеч ко.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Хвя до ры Іва наў ны За нке віч, 1912 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 58.

3(128).  Та лоч ная пес ня 
  «Ой, па йду я на та ла ку…»

 Ой, па йду я на та ла ку,
Да на та ла цы да й усі хлоп цы.
Смя ялі ся з ме ня хлоп цы,
Што я ў ро ной са роч цы.
Ох, у мя не ж, у мя не са ро чыч ка
Хоць руд ная, да да ву ль на.
Ох, я ж у мат кі ад на да чка,
Ох, і тая без ыдо ль ная.
Я ў ня шчас ці ж ра дзі ла са,
У бяз дол лі га да ва ла са.
Ох, не та кія жы ку му бра лі,
Што мне до лі не вы бі ра лі.
Не та кія па пу хрыс ці лі,
Што мне шчас ця не ўдзе лі лі.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад М. С. Трэ ця ко вай у в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 64.

4(129).  Пры пеў ка

 Тан ца ва ла ба ба з дзе дам,
За гу бі лі тор бу з хле бам.

Вот та бе тан ца ван не,
За гу бі лі хар ча ван не.

5(130). Пры пеў ка

Па шоў кум да ку мы
Да ста ваць ба ра ны,
А ку ма на гу пад ня ла —
Вось та бе ба ра на.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 87.

1(131).  АПІ САН НЕ 
  ГА ДА ВЫХ СВЯ ТАЎ І АБ РА ДАЎ

Вяс ну не сус тра ка лі, пе сень вес на вых не 
было, не пе лі. Так са бе вот. Па сха — ба ль шы 
пра знік, Раж джас тво. Па сху свя ці лі, у цэр кві пе лі. 
Ха дзі лі пе рад Раж джас твом па ха тах. І та кую 
дзе ла лі звяз ду. Тая звяз да кру жыць, кру жыць 
сю да-ту да. І з дру гіх дзе ра вень к нам пры язджа-
лі сю да, ха дзі лі па ха тах. І на са бі ра юць цэ лы воз 
збож жа. Так яны пе лі свя тыя пес ні. Са звяз дой 
ха дзі лі ўзрос лыя, па жы лыя муш чы ны і жэн шчы-
ны і пе лі «Дзе ва Ма рыя на ра дзі ла Бо жа га сы на».

Ка ра го даў не ва дзі лі.
На куц цю і га да юць (пе рад Но вым го дам). 

Нада ні з кім не га ва рыць. Па вя чэ ра ем, та ды… У 
лю бое ўрэ мя мож на вам па га даць, еслі вы дзе-
вуш ка, у той ха це, дзе на чу еце, пер шы раз то ль кі 
трэ ба. А як пе рад Хрыш чэн нем га да ем, на ль ём у 
та рэл ку ва ды, па том па ло жым дуб чы каў, здзе ла-
ем мос цік. Па ста вім пад кра ваць, па ва лім ся 
спаць, ні з кім не раз га ва ры ва ем. І вот, па ля жым, 
та ды трэ ба ска заць:

— Су джа ны, ра джа ны, пры дзі, мя не чэ раз 
мос цік пе ра вя дзі.

Тры разы трэ ба так ска заць. І мо жа це спаць, 
не га ва рыць ні з кім.

На шчад ру ху бя руць га ло шы, швы ра юць. Ку-
ды па ля ціць ту фель, на ском упа дзе, у тую сто ра-
ну і за муж по йдзе.

Па том пад вок на ха дзі лі, слу ха лі на гэ ту куц-
цю. Ужо ба бы пя куць блі ны, дак у ка то рай дзе ці 
ў ха це, дак ска жа:

 — Ідзі, сядзь! Ча го ты хо дзіш па ха це?
Зна чыць, не вы йдзеш за муж. А як ска жа:
 — От ідзі там, ча го пры ня сі — зна чыць, вы-

йдзеш за муж.
Як цэр каў есць, дак так са ма ха дзі лі га даць. Як 

па чу еш… Як вян чае ба цюш ка, па ло жыць на га-
ла ву вян цы — зна чыць, вы йдзеш за муж. А як за-
пяе «Веч най па мя ці» — так умрэш той год.

Га даць так трэ ба ў дру гой ха це, ці там, дзе 
пер шы раз на чу еш. Нада вы мяс ці ха ту, саб раць 
смец це і па ла жыць пад га ла ву яго. Лег ці, па ма-
ліц ца Бо гу і ска заць:

 — Су джа ны, ра джа ны, пры дзі і мае во ла сы 
рас ча шы.

І гра бу шок за ткнуць. І сас ніц ца ён. То ль кі га-
ва рыць не нада ні з кім.

Дзеў кі і хлоп цы са бі ра лі ся ў ха ту, сы па лі ва-
раш кі ячме ня ці круп якіх. Бра лі пеў ня. Ён агле-
дзіц ца і па чне дзяў баць. Каж дая знае, дзе яе во-
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рах. І чый во рах упя род дзяў бне, зна чыць, тая 
за муж упя род по йдзе. Та ды ўжо ро га ту. Ета на 
куц цю то ль кі.

На Йва на Ку па ла ві лі вян кі. На за ўтра Іван, а 
сён ня па йшлі дзеў кі ве ча рам, па рва лі цвя тоў і 
па ві лі вян кі, па ве ша лі на бя ро зу. І па куль со нца 
ўзой дзе, нам нада па йці на рэ чку і па бра саць 
етыя вян кі. Чый вя нок па плы ве ўпя род, тая за-
муж по йдзе, а чый па то не, тая, зна чыць, па мрэ. 
Вян кі кі да лі раз ам, ён па кру ціц ца і па шоў, па-
кру ціц ца і па шоў.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі за ве ты Мі хай лаў ны Бан да рэн ка, 1901 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 3-7.

2(133).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
  пра вес на выя свя ты

  — Ска жы це, ка лі лас ка, а вяс ну ў вас гу ка лі? 
Бы ло та кое свя та, каб гу ка лі вяс ну, ка лі яна па-
чы на ецца?

— Не.
— А якія бы лі свя ты вяс ною?
— Ну, у нас Юрый.
— А на Юрый што ра бі лі?
— А ні чо га, ні чо га ў нас.
— А пес ні якія-не будзь юраў скія пе лі? А ка-

ра го ды якія ва дзі лі?
— Не, у нас ета га не бы ло.
— А вот ка лі та кія пес ні вес на выя пе лі?
— Ну, так вот і вес на вую, як усе бы лі ма ла-

дыя ды пе лі, так пя еш.
— Ну, па чы на ючы з Бла га веш чан ня ці з Са-

ра коў?
— Не, з Вя лі кад ня па чы на ецца.
— І вес на выя да якой па ры пе лі?
— Да Тро іцы.
— Вось ужо ўсе гэ тыя пес ні, гэ та дзе-не будзь 

на ву лі цы збі ра лі ся ці ў поле ішлі?
— І на ву лі цы, у нас на ўлі цы бо льш. Па ўлі-

цах па збі ра юцца і ўжэ гу ля юць і пя юць.
— А ка ра го ды якія-не будзь ва дзі лі?
— Не, не бы ло та ко га ў нас.
— А стра лу та кую не ва дзі лі ў вас — «Ты ля ці, 

стра ла, уз доўж па ўлі цэ»? Не пе лі та кую пес ню?
— Не, не, у нас та кой не.
— А яшчэ якія-не будзь вес на выя зна еце?
— Ну, я зна ла ба га та, да па за бы ва ла.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ка ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 73-74.

3(134). Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
пра вяс ну і ка ра го ды

  — Ці ха дзі лі гу каць вяс ну?
— Не бы ло ў нас.
— А ка ра го ды ва дзі лі?
— Ва дзі лі.
— А ка лі па чы на лі ва дзіць?
— А па чы на лі вот по сле Па схі, пе рад Трой-

цай, бу дам га ва рыць.
— Ну і што, а якія-не будзь асаб лі выя пес ні 

пе лі?
— Ну, як што мог, дык пе лі.
— А якія пес ні пе лі?

— А хто яго ве дае, ужэ па за бу ва лі.
— Вы іх не ве да еце?
— Не знаю.
— А на Юр’е ка ра го ды ва дзі лі?
— Не, у нас не бы ло.
— А што на Юр’е ра бі лі?
— Ні чо га не ра бі лі. Пра зно ва лі…
— А скот вы га ня лі?
— Это ча род, ска жом, гра да вая се ра да ў нас 

бы ла, пе рад Тро іцай, дык вы га ня лі скот.
— Гэ та ж не пер шы раз вы га ня лі?
— Ну, эта пе рад Тро іцай вы га ня лі пер вы раз, 

і то вы га ня лі так, што як су ша та кая, дак гэ та ўжэ 
як буд та аб ро кі та кія бы лі, дак вы га ня лі, штоб 
дождж па йшоў.

— А як пер шы раз вы га ня лі, дык што ра бі лі?
— Таг ды ні чо га не ра бі лі, каж ды сваю ка ро ву.
— А чым вы га ня лі?
— Вяр бою, вяр бою свя тою. Вяр бу па све цяць 

на Вер бну ня дзе лю.
— А не па сы па лі ні чым, не крап ля лі?
— Не. А пад па рог ні ты кла лі, яйцэ, та па ра, 

штоб ка ро ва пе ра йшла.
— А што гэ та зна чы ла, для ча го?
— Не зна ем. Для ча го-то кла лі, дак і мы так 

ра бі лі. Штоб ка роў ка пры шла да до му жы ва, 
штоб на яе звер не на бег, от так.

— А што-не будзь пры гэ тым не га ва ры лі, не 
пры га вор ва лі?

— Пры га вар ва юць. А што пры га вар ва лі — 
хто яго ве дае, ужэ ж не зна ем, што пры га вар ва лі.

— Кож ны сваё пры га вар ваў, ці што ўсе ве-
да лі?

— Мо жа, хто і знаў, мо хто не знаў, хто іх ве дае.
(Ніх то з пры сут ных не ве дае ні якіх пры га во-

раў за раз.)

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 77-79.

4(135). Апі сан не аб ра ду «ва джэн не стра лы»

 Ка ля ха ты ста ялі ста гі. Да вяс ны іх раз бі ра лі і 
за ста ва лі ся то ль кі адзён кі: адзін стог — бы ло 
коп 15 жы та зло жа на га, дру гі стог — коп 7 грэч кі 
з ячме нем, трэ ці стог — коп 5 ячме ню з аўсом — 
уся го тры стаж кі. Дзе ці ха дзі лі па адзё нач ках і 
спя ва лі «стра лу»: «Ой, пуш чу стра лу да ў ко нец 
ся ла…».

Дзе ці гу ля лі па адзён ках з пі раж ка мі.
Гэ та бы ло на мас ле най ня дзе лі, у дру гую ня-

дзе лю па ста.

За пі саў І. І. Крук у 1983 г. 

ад Альж бе ты Ва сі ль еўны Се ра ды, 1913 г. н., 

у в. Сня дзін. Ф. 8, воп. 83, спр. 217, сш. 3, л. 32

5(136). Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
пра Вя лік дзень (Па сху)

 — Ну, а на Па сху, ба бу ся, а што на Па сху? Як 
свят ка ва лі?

— Свят ка ва лі, ча го ж, яеч ка све цяць, у ка го 
што е та кое, па све цяць ужэ, да по йдуць у цэр-
коў, да па па юць там, да вот так па гос цяць ужэ.

— Ага. А ва ла чоб ні кі не ха дзі лі?
— Ха дзі лі ва ла чоб ні кі.
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— А хто гэ та бы лі ва ла чоб ні кі?
— Гэ та бы лі… І к сва ім ужэ хрос ным ха дзі лі.
— Ну, і што яны пры хо дзі лі, што яны там 

што-не будзь га ва ры лі ці пе лі?
 — Не, ні чо га не га ва ры лі, ні чо га не пе лі. Гас-

ця ваць ха дзі лі.
— А што не слі?
— Яеч ка не слі.
— А яшчэ, а пяк лі што-не будзь?
— Пі ра гі. Пі ра гі пяк лі.
— А по тым не на сі лі вось гэ та ку ды-не будзь 

на поле, у жы та або ў ага род?
— Не, ні ку ды не на сі лі.
— Ба бу ся, а вось што ра бі лі, каб доб ра жы та 

рас ло, або каб у га ро дзе ўсё доб ра рас ло?
— Не знаю ета што ра бі лі. Эта го ні чо га не ра-

бі лі.
— А не ха дзі лі вот ба бы, каб ка ча лі ся ка ля 

жы та?
— Не, гэ та га ні чо га не бы ло.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 94-95.

6(137).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
  пра Юр’я і расу

  — І на юр’еўскую расу не ха дзі лі?
— Не.
— А што, вы ка жэ це, што ха дзі лі як ад ма ла ка?
— Да, у яе ка ро ва, дак яна ця га ла і дру гое ма-

ла ко з ка ро вы, дак яна ха дзі ла і на расу.
— Гэ та ха дзі лі для та го, каб умець ця гаць з ка-

ро вы ма ла ко?
— Да. А так як мы ні чо га не зна ем, дак ну як 

ты по йдзеш на Іва на на тую росу?
— Гэ та імен на на Іва на ха дзі лі?
— На Юр’я. Ну, на што тая раса мне, як я ні чо-

га не знаю? А дру гія зна лі, дак ха дзі лі.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 96.

7(138).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра Тро іцу

  — Ба бу се нь ка, а гэ ту пес ню [«Вы ку муш кі, га-
лу буш кі…»] на Тро іцу у вас не пе лі?

— Па юць.
— А вян кі ўюць та ды?
— В’юць, апус ка юць на ва ду.
— Ба бу ся, а во на Тро іцу ў вас не ха дзі лі за ві-

ваць бя ро зу?
— Не, у нас то ль кі клён ла ма лі, та вар вы га ня-

лі, скот, і вот са ска том клён не слі ў да ма сваі. А 
до ма яго, дзе іко на бы ла, там яго за ты ка лі.

— А да жы та ха дзі лі?
— Не, жы та ж ужэ та кія пес ні, ска жом, ка то-

рые ўжо па юцца, як жнуць жы та. А та кія пес ні 
на зы ва лі ся жніў ныя.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 56, 58.

8(139).  Апі сан не свя та Тро іцы

 На Тро іцу ла ма лі то ль кі клён, іншае дрэ ва не 
ла ма лі, і ста ві лі вет кі на шу ла, у ха це, на вок ны. 

Ня дзе лю ён па ста іць, а по тым ужо збі ра юць гэ-
ты па сох лы клён і ў ня дзе лю ня суць і па ляць яго, 
жар ту юць, спя ва юць, тан цу юць.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Іва на Ці ма фе еві ча Губ чы ка, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 64.

9(140).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
  пра Ку пал ле і ру са лак

  — Ба бу ся, а во вяс ною бы ло та кое свя та, вот 
каб ру са лак пра во дзі лі ў жы та ці ку ды?

— Іван Ку па ла?
— Гэ та Іван Ку па ла? Што, і ру са лак на Іва на 

Ку па лу пра ва жа лі?
— Да, яны па па раць ха дзі лі рваць у ноч.
— Хто яны?
— Ру сал кі.
— Ну, і што та ды трэ ба бы ло ра біць?
— А хто іх ве дае. Там па па раць як буд та цві це, 

яна на эту са му ноч Янкі Ку па лы. Ну, дык яны хо-
дзяць ту да, мо што ўгад ва лі ці што. Хто іх знае.

— А хто та кія ру сал кі бы лі?
— А хто іх ве дае, што за яны та кія. Мо, лю дзі 

та кія са мыя, як мы.
— Ну, і хто-не будзь іх ка лі-не будзь ба чыў, гэ-

тых ру са лак?
— Не знаю.
— І ніх то ні чо га не рас каз ваў пра іх?
— Не, не, не.
Пры сут ная жан чы на:
— Свё кар ба чыў. Рас каз ваў. На бя ро зе, ка жа, 

гу та ла са. Ко сы, ка жа, вя лі кія ў яе. Вяс ною.
— Гэ та ўжэ по сле вай ны бы ло?
— Не, то шчэ да ўней, да ўней.
— То шчэ до вай ны?
— Гу та ла са, ка жэ, на бя ро зе.
— Ну і што, і ён, як уба чыў, дык што стаў ра-

біць?
— Ну дак ні чо га ён не ра біў. Ён га во рыць: «Я 

саб раў са ды па шоў да мой, ад ча пі ся, на па дзеш 
на мя не».

— А ні чо га пра ру са лак не пе лі? А не пе лі та-
кую: «На гра нат-ня дзе лі ру сал кі ся дзе лі…? «

— Не.
— Або «Пра вя ду ру сал ку да бо ру…»?
— «Я то ль кі, — га ва рыў, — так, што яна за пе-

ла, што па ра бе лай бя ро зе раз ві вац ца і па ра ма ла-
дой дзяў чы не аб вян чац ца. І я, — ка жа, — па бег».

— І ён гэ та чуў, як яна за пе ла? І та кім звон кім 
го ла сам, як дзяў чы на?

— Ну. «Як гут нец ца, — ка жа, — на бя ро зе, 
гут нец ца, а ко сы, — га во рыць, — дак вя лі кія…»

— І рас пуш ча ныя ва ла сы?
— Ага.
— А ў што адзе та?
— У бе лум бы ла ўся.
— І гэ та дзе на бя ро зе: у ле се ці ся род поля 

яко га?
— У ле се, у ле се.
— Ага.
— Ён там ха дзіў, дак ён па ба чыў яе і рас каз-

ваў.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н. 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 90-93.
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10(141).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра жні во

 — Ба бу се нь ка, а вот, як кан ча лі жаць, дак ці 
па кі да лі на по лі якія ка лос ся ці што?

— Не, ні чо га не па кі да лі на по лі.
— Не ра бі лі ба ра ды?
— Ра бі лі, як за жы на лі, пер шы сна пок пры но-

сі лі ў ха ту, ка лос ся аб ра за лі, ста ві лі на ку це, а та-
ды не слі ў цэр каў це ка лос ся і свя ці лі, і ўжэ як 
за се юць жы та ўво сень, то ўсю за ся ва лі свян цо-
ным. Эта та кі быў ста ры аб рад.

— А як кан ча лі жаць, дак які аб рад быў?
— Та кі жэ во, як мы рас каз ва ем. А вян кі зві-

ва лі з жы та, з ка лос ся з роз на га і з цвя тоў, дак 
эта ўжэ стар шы не на га ла ву надзя юць, а таг ды 
стар шы на ўжэ га рэл ку дае. Ета ўжэ ра ней. А ця-
пер ўжэ не, не ро бяць.

— А якія-не будзь пес ні пры гэ тым пе лі?
— Не, ні чо га, про ста смя ялі са так, ну стар шы-

ну вя лі ча лі ўжэ, ска жэм. Ну, ужэ вя лі ча лі так, што 
ха ро шы ру ка ва дзі цель, дай Бог вам ужэ на мно-
гае ле та. Ко лісь то жа ў нас у ста ры ну га ва ры лі.

— А пе сен та кіх не бы ло?
— Не.

За пі са ла Г.А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. У раз мо ве пры ма ла ўдзел 

Ве ра Дзміт раў на Груш ко. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 15-16.

11(142).  Апі сан не да жы нак

 Ка лі кан ча юць жаць жы то, Іллі трэ ба па кі-
нуць ба ра ду: звя жуць тры-пяць ці ко ль кі ка ла-
соў крас най ніт кай, звя жуць і па кі нуць іх на по лі 
ста яць — то ба ра да Іллі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8 воп. 83 спр. 209, л. 87.

12(143).  Апі сан не ка ля да ван ня

 На Ко ля ды, а яны дзве ня дзе лі, на 13 янва ра 
ха дзі лі так са ма пе ра апра ну тыя ў цы га ноў. Ха-
дзі лі дзеў кі, дзеў ку пе ра апра на лі ў цы га на, пра-
хо дзі лі пад ха ту, пы та лі:

— Ці да зво лі це па га даць?
Та ды за хо дзі лі ў ха ту і ні бы га да лі, га ва ры лі 

там роз нае, хто што, а по тым тан ца ва лі і пры пя-
ва лі: «Аб ешчаў беш ча нін…».

На ба га ту куц цю ха дзі лі шчад ра ваць. Пры бя-
ром ка зу і ро гі здзе ла ем, на вы ва рат ка жух і хвост 
зро бяць з па лкі. А ў ад на го ў вёс цы бы ла воў чая 
шу ба, то час цей яе пра сі лі і надзя ва лі. Пе ра апра-
на ла ся ў ка зу дзеў ка, і ха дзі лі дзеў кі, а хлоп цы то-
ль кі гля дзе лі, ха дзі лі сле дам. Пад ойдзем пад ха ту і 
пы та ем:

— Да зво ль це ка зу ў ха ту ўвес ці!
— Па жа луй ста.
Та ды за хо дзім і спя ва ем «Ка зу» («Па ста нь це 

ў ра ду…»), а по тым тан цу ем «рус ка га». Ну і ка за 
ўся кія шту кі ро біць, каб смеш на бы ло.

На ка ляд ныя вя чор кі хлоп цы ха дзі лі з ка нём. 
Ха дзіў Губ чык Іван, што на Крас ным Па сёл ку 
жы ве. Пры бі ра лі ка ня, ра бі лі ка на ва ла і ўра ча, 

бо конь мог уда рыць, трэ ба бы ло ля чыць. І цы ган 
быў. З ка нём ха дзі лі то ль кі хлоп цы, а з ка зой — 
дзеў кі.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 50, 54.

13(144). Апі сан не аб ра ду 
«Ва джэн не ка ня»

 На дру гі дзень Ка ляд, з во сь ма га сту дзе ня, на 
Но вы год, на Хрыш чэн не ха дзі лі з ка нём. Збі ра-
лі ся хлоп цы: з ка нём, цы ган, ме ха но ша, му зы ка, 
док тар.

Га ла ву ка ня куп ля лі, яна бы ла зроб ле на з 
гіп су, з вуз дзеч кай. На шыю па ве сім шам кі — 
та кія ма ле нь кія зва ноч кі. Хло пец ула зіць у 
аб руч, на якім за ма ца ва на га ла ва і па по на та-
кая доў гая, і ён ні бы ся дзіць вяр хом на ка ні, а 
сам ужо тан цуе, па ва роч ва ецца з ка нём, бры-
ка ецца. Ме ха но ша па сту чыць у ха ту, пы та-
ецца:

— Ці па зво лі це з ка нём па тан ца ваць?
— За ха дзі це.
За хо дзім у ха ту, тут гар мо нік за йграе «Ка зач-

ка» ці што іншае. Цы ган ляс не пу гай і на ка ня:
— Па йшоў, бу ла ны!
Конь па йшоў тан ца ваць, і цы ган кру гом яго 

тан цуе з пу гай, ка ню пад плюг вае.
По тым цы ган жа дае гас па да рам:
— Ко ль кі суч коў у ха це, каб сто ль кі буч коў 

бы ло ў ця бе.
А па сля ўжо про сіць:
 — А шо б ты, ба цю, даў аўса май му ка ню, а то 

ён ху ды, мо з гар чык аўса.
Док тар так са ма не шта вы дум ляе. Гля дзіць ні-

бы ка ню ў зу бы і га во рыць:
— Конь аўса не есць, ма быць, зу бы скі дае.
З ка нём ха дзі лі то ль кі хлоп цы, ха дзі лі да кал-

хо заў. Ад ной чы за йшлі к прэд ся да це лю сель са-
ве та, то ён «раз збро іў» нас, за ба ра ніў ха дзіць.

За ўва га збі ра ль ні ка:
На маю дум ку, у апі сан ні ка ня ён да пус ціў не дак лад-

насць: на ўрад ці га ла ва ка ня бы ла з гіп су — яна бы ла б цяж-
кая і маг ла б па біц ца. Тым бо льш што сам ён ка заў, што 
конь быў лёг кі. Хут чэй га ла ва ра бі ла ся з пап’е-ма шэ.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Іва на Ці ма фе еві ча Губ чы ка, 1903 г. н. 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 61-62.

14(145).  Апі сан не ха джэн ня 
   са «Звяз дой» на Ка ля ды

 На Раж дзяс тво ха дзі лі яшчэ са звяз дой, шас-
ці ра го вай і два нац ца ці ра го вай. Звяз да ра бі ла ся 
звы чай на з бу ма гі. Вы ра за лі з кар то ну круг, на 
круг пры клей ва лі ро гі, а на кож ны рог — ікон ка. 
Круг быў на па лцы, кру ціў ся па тро ху ту ды-сю-
ды, і яшчэ быў фа нар са свеч кай. Ха дзі ла во сем 
хлоп цаў і спя ва лі роз ныя цар коў ныя пес ні і 
яшчэ «Бо жа, ца ра хра ні…»

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Іва на Ці ма фе еві ча Губ чы ка, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 63.
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15(146).  Апі сан не Ка ляд

 Ра ней на Ко ля ды ў цы ган кі пры бі ра лі ся, ка зу 
ва дзі лі. Ра бі лі ро гі, ка жух надзя ва лі, ву вяр нуць, 
надзе нуць, а на го ла ву мас ку. Дру гі па га няе так:

— Ну-ну-ну, ка за, ну-ну-ну, се ра,
Па ва ро чай ся
То на той ба чок, то на той ба чок,
То на ро жа нь кі, два пі ро жа нь кі.

Так і па шло, па шло. Хлоп цы ха дзі лі, дзеў кі 
цы га на мі, хлоп цы пу га мі іх па га ня лі.

З ка зой ха дзі лі на ха там на шчад ру ху. Да пус-
цім, за ўтра Раж джас тво, а сён ня куц ця. На гэ ту 
куц цю не хо дзяць. А на дру гую куц цю пе рад Но-
вым го дам хо дзяць. І цы ган кі пе лі і га да лі:

— Я цы ган ка ма ла дая,
Я цы ган ка не прас тая,
Умею ва ра жыць,
А ж па ка жы мне пра ву руч ку,
Я та бе ўсю пра ўду рас ка жу.

(Да лей інфар ман тка за бы ла ся на сло вы.)

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі за ве ты Мі хай лаў ны Бан да рэн ка, 1901 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп.83., спр. 210, сш. 3, л. 2-3.

16(147).  Апі сан не ка ляд ных звы ча яў

 Ка зу ва дзі лі на шчад ру ху. Адзя юць мас ку на 
ма ла дзі цу, аб цяг нуць ка жу хом яе і зро бяць з са-
ло мы вож кі, і вот во дзяць. З ка зой ха дзі лі хлоп-
цы, а дзяў ча ты цы ган кі бу лі, ха дзі лі раз ам з ка-
зой. І ка ня ра бі лі. Аб руч та кі, аб цяг нуць про сці-
наю, па кра ёх па пры шы ва юць са па гі хро ма выя, 
па вы чыш ча юць. На нём зро бяць гры ву са льна, 
вуз дзеч ку з ка ла ко ль чы ка мі. З ка нём так са ма 
ха дзі лі на шчад ру ху.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Але ны Мі ка ла еўны Сі да рэн ка, 1912 г. н., 

у в.Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 2, л. 63.

17(148).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
   пра зі мо выя свя ты

 — Ба бу ся, ска жы це, ка лі лас ка, а зі мою якія 
свя ты бы лі?

— Зі мою ў нас свя ты та кія бы лі: Ра жэс тво, 
мы на зы ва ем Ра жэс тво Хрэс то ва, па том Крэш-
чэн не, вот дзе све цяць во ду, крэс цяць, зна чыць, 
яё. Вот, у нас та кія пра здні кі, Но вый Год.

— Ну дак а што вот, ха дзі лі ку ды-не будзь на 
Ра жас тво ці на Но вы Год?

— Ну, гас ці лі лю дзі са мі з са бою, ха дзі лі па 
ха тах, рад ня дзе якая ў ка го.

— А каб якую ка зу ва дзі лі ці звяз ду ва зі лі?
— Ва дзі лі, ка зу ва дзі лі і пе лі пес ні як ка зу ва-

дзі лі то жа.
— А вы ўме еце тую пес ню, што, як ка зу ва-

дзі лі?
— Ну, хто яго ве дае, мо за бу ла.
— Ну, да вай це трош кі ўспом нім.
— Ужэ ка зу, дак та ды па юць яе.
— Дак тут жэ не да ча ка ешся той ка зы. Це пер 

жэ то ль кі ле та.
— Ну, рас ка жу вам.

— Дзе ка за бы ла?
— У Мас кве жы ла.
— Што ты ра бі ла?
— Ягад кі бра ла.
— Ка му да ва ла?
— Хлоп цам-ма лай цам.
А хлоп чы кі елі
І ко зач ку бі лі.
— Чым ця бе бі лі?
— Дуб ца мі, дуб ца мі.
— Які мі, які мі?
— Бя ро за вы мі.
— Як ты кры ча ла?
— Мя-ге-ге-ге-ге.
— Як ты пра сі ла са?
— О-хо-хо-хо-хо.
На га ре ваў чок
З ваў ча нят ка мі,
У да лі не ка за
З ка зя нят ка мі.
Пры шоў ваў чок,
За каз ку шчаў чок,
А ваў ча нят ка —
За ка зя нят ка.
— А ты, каз лі ца, ста рая псі ца,
Да не ля ні ся,
Да па йдзі ў сця пок,
Да на жні тра ві цы
З аўся ны сна пок.
І са ма б ела,
І дзет кі кар мі ла,
У Гуц кае воз ера
Па іць га ні ла.

— У якое воз ера?
— Гуц кае. Это ў нас так на зы ва ла ся воз еро.
— Дак а хто гэ ту пес ню пеў?
— Эту пес ню пеў той дзед, ка то ры ва дзіў 

ка зу.
— А ско ль кі іх ха дзі ла з ка зою?
— Ба га то.
— А як на зы ваў ся той дзед, ка то ры ва дзіў ка зу?
— Яго ня ма ўжо, ён не дзе ў Лат віі.
— Ён на зы ваў ся про ста дзед? А ён мог быць і 

ма ла ды муж чы на?
— Ён ма ла дый, да то ль кі як ста рык пры браў-

са.
— А дру гія як пры бі ра лі ся?
— А дру гія, а коз ку ва дзі лі то жа, надзе ва лі га-

лоў ку ка зі ную на ма ла до га та ко га хлоп ца. І ка-
жух, і па лку да ва лі яму, эта му дзе ду.

— А хто яшчэ з дзе дам ха дзіў?
— Цы ган кі бы лі. Адзя ва лі са, пла ток та кі шэр-

сця ны з мах ра мі на пус ка лі са бе, і вот ха дзі лі.
— А што яны ра бі лі?
— Пе лі пес ні, тан ца ва лі.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 81-86.

18(149).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
   пра Шчод ры ве чар (Шчад ру ху)

 — А вот на Ра жэс тво ці на Ка ля ды… Ка ля ды у 
вас на зы ва лі?
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— На зы ва лі.
— А вот, у вас не бы ло та ко га, каб ца ры ха дзі-

лі, або, як ка жуць, ца ры ва дзі лі?
— Не.
— Або якія-не будзь вот прад стаў лен ня ва дзі-

лі, як арціс ты?
— Та ко га не бы ло.
— Як арціс ты, ца ра яко га-не будзь прад стаў-

ля лі?
— Ра нь шэ жэ не бы ло гэ та го. Не, та ко га не 

бы ло.
— Ба бу ся, а як шчад ра ва лі?
— Шчад ра ва лі?
— Хто ха дзіў шчад ра ваць?
— Ну, ха дзі лі вот та кія вот дзет кі, во, бо ль шэ-

нь кіе ня множ ко, ну і шчад ра ва лі. Эта пад Но вы 
Год яны ха дзі лі. Шчад ру ха на зы ва ецца. За ўтра 
Но вы Год.

— Пе рад Но вым Го дам?
— Ага.
— Ну і што, яны пры хо дзі лі ў ха ту ці пад 

акно?
— Пад акно. Ды ка жуць так: «Ста ры, ста ры, 

уста вай з па сце лі, ад чы няй дзве ры. Што на тва ём 
два рэ з’яві ла со, дык дзе сяць ка роў аця лі ла со?»

— Дак эта га ва ры лі ці пе лі?
— Пе лі, пе лі. А шчо ча ты ры на зна чы ла со.
— А як гэ та пе лі на го лас? А што, на Шчад ру-

ху «За ра дзі, Бо жа, жы та…» то жа пе лі?
— На но вае ле то.
— А эта доў гая пес ня ці ка ро це нь кая?
— Ка ро це нь ка. Вот так і га во рыц ца.
— Га во рыц ца ці пя ецца?
— Па ецца.
За ра дзі, Бо жа, жы то
На но вае ле то.
Свя ты ве чар.
На но вае ле то.
Дзе ка за хо дзіць,
Там жы та ро дзіць
— Усё.
— А куц цю, куц цю?
— А куц цю, хто яго ве дае, не знаю я.
— Не бы ло ў вас куц ці?
— Не.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., у в. Кол кі.

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 87-89.

19(150).  Апі сан не ра дзін

 Ка лі ро дзіць, ды з ба ль ні цы пры едзе, дак ужо 
ад ве дзі ны ня сом, га то вім ся і ня сом. А ў нас у ста-
рае ўрэ мя так ужо га то ві лі ся. Спе цы яль ных ра-
дзін ных пе сень не бы ло, пя ём роз ныя ста рын-
ныя. Так мне пры нес лі мо двац цаць юх. І ва раць 
квас, гры боў там, ры ба су хая. Гэ та ня суць на ра-
дзі ны, спе цы яль на ва раць. І ка шу ня суць. І Бог 
знае, ча го га то вяць і ня суць: і ха лод нае, і блін чы-
кі, і кі сель.

Дзі ця па ку па ем чыс це нь ка, вы тром, каб не 
па прэў. Для за сця ро гі ні чо га не ра бі лі.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі за ве ты Мі хай лаў ны Бан да рэн ка, 1901 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 11.

20(151).  Апі сан не ка ра вай на га аб ра ду

 Ка лі ка ра вай ужо га то вы, ідом і ня сом ве ко, 
вы ма ем і кла дом на ве ко ка ра вай і ня сом у клець.

Ка ра вай пяк лі на про цві не, ён па ві нен з двух 
час так быць: на ад ным про цві не ме сяц — хло пец 
і ку лі дач ка — дзеў ка. Яшчэ для дзя цей вы пя ка лі 
га лу шач кі — або на тым жа про цві не, або асоб-
на. Ка ра вай па верх аб лі ва лі мё дам, ча сам упры-
гож ва лі зроб ле ны мі з цес та квет ка мі або пту-
шач ка мі-гус ка мі.

Дзя лі лі ў дзеў кі ме сяц, а ку лі дач ку ста ві лі на 
ста ле, у яе ўстаў ля лі свеч ку і пры бі ра лі. А на заў-
тра, ка лі ма ці ішла к да чцэ, не слі гэ тую ку лі дач ку 
як гас ці нец ма ці да чцэ.

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Пе ла геі Дзміт ры еўны Со даль, 1912 г. н., 

у в. Лу чы цы. Ф. 8, воп. 83 спр. 209, л. 57.

21(152).  Апі сан не ка ра вай на га аб ра ду

 Ка лі ка ра вай з пе чы вы нуць, яго но сяць па 
ха це і не ка ль кі раз оў спя ва юць:

Ой, на два рэ ка лес нік едзе,
Ой, на два рэ ка лес нік едзе,
За ла ты аб руч вя зе.

Яшчэ, ка лі ка ра вай вы ма юць і ня суць у клець, 
так са ма спя ва юць:

Да про сіц ца ка ра вай ку
Ой з пе чы,
Ці да лё ка сце жач ка
Да кле ці?

За пі саў К. П. Ка баш ні каў у 1983 г. 

ад Ксе ніі Мі ка ла еўны Еўхім чык, 1908 г. н., 

і Ка ця ры ны Ха ры то наў ны Ха ра мец кай, 1903 г. н., 

у в. Крас ны Па сё лак Лу чыц ка га с/с. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 209, л. 85.

22(153).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра вя сел ле

 — Ска жы це, ка лі лас ка, а вот у вас па чы на ла-
ся вя сел ле з ча го? Які пер шы был этап? За ру чы-
ны ці агле дзі ны, ці як?

— У нас так, там як у ка го. Як па жы лы та кі 
ўжэ, за мож ны ча ла век, то і за ра ны ро біць, і за-
по іны ро біць. А як ужэ бід ны, то то ль кі вя сел ле 
зро біць.

— А ко ль кі дзён вя сел ле ішло?
— Два дні, тры дні.
— А па чы на ла ся ў ка го?
— У ня вес ты. І жа ніх ужо к ня вес це едзе.
— А як яны вот да вян ца збі ра лі ся? Ра ней жа 

ў цэр каў еха лі?
— Ра ней у цэр каў. Як ця пер ка са бі ра юцца, 

ця пер жэ вя сел ле: пры едзе, та ды к вян цу едуць, 
так і та ды. Ска жам, пры едзе жа ніх к ня вес це, вя-
сел ля ня ма, сва дзь ба до ма. А жа ніх пры едзе ўжо 
к ня вес це, возь мець ня вес ту, і па едуць к вян цу 
раз ам. А та ды ўжэ пры едуць — і сва дзь ба, і раз-
ам сю ды едуць.

— А як іх вы праў ля лі?
— Ма ці з ба ць кам вы праў ля лі.
— Хле бам?



195

— Ну, хле ба ня суць, пе рэх рыс цяць да ро гу, 
ка жуць: «Аб лас ла ві, ацец, маць, ма ла дых кня гі-
няў к вян цу ад праў ляць». Пе ра хрыс цяць да ро гу 
і так ка жуць.

— А ні чым не аб сы па лі, ні чо га не ра бі лі?
— Не, не.
— Яны ўжэ на ка нях са дзі лі ся?
— На ка нях, ма шын не бу ло та ды, на ко ні, на 

ко ні са дзі лі ся.
— А хто з імі ехаў?
— Ну, сяс тра, брат ехаў яе ці яго ўжэ еха лі, ну 

так там з дзя вок ужэ, то друж кі, то жа ніш ні кі.
— А як яны атпраў ля лі ся да вян ца, пры етым 

якую-не будзь пес ню пе лі?
— Не, не пе лі. Эта то ль кі якія ўжэ дзе вя сел-

ле, та ды ўжо пе лі. Як па вян ча юцца, ужэ едуць 
раз ам, та ды ўжэ пя юць, а так не.

— А што та ды пе лі?
— Я ўжэ па за бы ва ла са, якія пес ні пе лі.
— А хто ўжо сус тра каў іх, ка лі пры язджа лі да 

яе?
— Ма ці з ба ць кам ужэ сус тра ка юць. І зноў з 

хле бам і з га рэл кай, ста лом сус тра ка юць, вы ня-
суць та ма. Тут ужэ яны вып’юць, ужэ па тро ху, 
ён за ма це ру ня се ў ха ту, жа ніх ма ла ды, за ма це-
ру — цеш чу ўжэ. Ня се ўжэ ў ха ту на ру ках, апус-
кае яе. І ўсе за ім.

— А як яны за стол са дзяц ца, хто пер шым па-
ві нен ісці?

— Раз ам з сва дзь бай. Сва дзь ба са дзіц ца, і 
яны са дзяц ца.

— А ка ра вай пяк лі?
— Пяк лі. І ў яе, і ў яго. Ця пер жа куп ля юць, а 

ў тыя ж го ды пяк лі.
— А хто па ві нен быў ка ра вай пек ці?
— Ма ці хрыш чо ная ў нас ка ра вай пяк ла. Як 

вот там жы ве, не раз лу чан ні ца і штоб не ўда ва. 
Штоб ужэ яна жы ла з му жы ком. І ма ці пя чэ. А як 
ужэ яна раз вя дзец ца з му жы ком ці што — ужэ 
дру гая пя ке, та ўжэ, што жы ве з му жы ком, пек ці 
да лжна.

— Ну, а як пяк лі ка ра вай, бы лі якія пра ві лы 
асоб ныя ці не?

— Ні чо га, не. То ль ка ўжо са жа юць у печ, то-
жа так аб лас лаў ля юць: «Аб лас ла ві, ацец, ма ці, 
ка ра вай у печ ма ла дым кня гі ням са джа ці». Тры 
разы ска жуць — і ўсё.

— А як вы ма юць, то жа што-не будзь га во-
раць?

— Не знаю.
— А што з той ла па таю, на якой са дзі лі?
— А тае ла па таю і са дзі лі. А ні чо га, па ста но-

вяць яе — і ўсё.
— А ў столь по тым не сту ка лі той ла па тай, не 

бы ло та ко га?
— Не, не, у нас — не.
— А пес ні асоб ныя бы лі, асо быя, ка ра вай-

ныя?
— Не, у нас так не ўме лі. Вот е сё ла, што яны 

пры пе ва юць вот як, а ў нас не, та ко га не бы ло.
— А вот, у ня вес ты ад гу ля юць цэ лы дзень і 

ка лі ўжо едуць да яго?
— Уве ча ры.
— А хто едзе?
— Ужэ там ня вес та едзе, ну і па сце ль ні кі, як у 

нас ужэ га во раць. Там вот, сяс тра яе, брат яе, ну, 
ка го зна ко мых ужэ бя рэ, ча ла век дзе сяць бя рэ 
ці пяць уж ад сюль, штоб эта па сцель ужэ там 
сла лі. Ужэ пры едуць етыя, па сце люць ім па-
сцель.

— А дзе сла лі па сцель?
— У ха тах. Ну як улет ку, то мо клець якая ўжэ 

ці што. Так жэ у ха тах, як там хо лад на, у ха це па-
сце люць і ўсё.

— І ве ча рам ужэ ў яго не гу ля юць?
— Ча му? Гу ля юць. Сва дзь ба ўсё раў но ўжэ за 

стол не са дзіц ца, а гу ля юць.
— А хто там сус тра кае?
— Там свяк ру ха ўжэ сус тра кае, яго ма ці. 

Звер не ўжэ ка жух свяк ру ха, вы йдзе, на крые 
ўжэ ня вес тку ка жу хом, этыя, мё ду ча шач ку вы-
не се. Тры ло жач кі ёй дасць мё ду, а тры ло жач кі 
ім, а та ды ў ха ту вя дзе.

— А свяк ру ха і на ся бе ка жух і на ня вес тку, ці 
свой зды мае?

— Не, не, з ся бе зні мае і пра ма на ня вес тку.
— А на што гэ ты ка жух?
— Ну, не йкая гэ та та кая аб ычая.
— А не га ва ры лі, ча му ці как?
— Ну, я ўжэ не знаю, ча го, та кая аб ычая бу ло. 

А ця пер ужэ ні ча го нет, ця пер так за едзе і па-
едзе.

— А ка лі вот ка су ёй рас пля та лі?
— Уве чар, у яе.
— А хто ко су рас пля тае?
— Брат. Там і сяс тра мож на, то ль кі зменш іх 

так ужэ рас пля та юць.
— А што з гэ ты мі ўжэ яе ўплё та мі ра бі лі?
— Я ўжэ ета га ні чо га не пан яла. Што зра бі лі, 

кас ні кі етыя па ло жат, та ды ўжэ за пля та лі ба га та 
ў якіх лен таў, а рас пля туць да па ло жаць, вя нок 
па ло жаць і іх па ве сяць.

— А вот, ма ла дых не са дзі лі там на які ка жух? 
Ці ма ла дую?

— Па сці ла лі.
— Эта як ужэ ад вян ца пры едуць?
— Эта там цэ лы дзень па сці ла лась, там пад 

ка вёр па сці ла лась, і та кое ха ро шае адзе яло па-
сце ляць, і яны ся дзяць на етам. Па сці ла юць, эта 
ўжэ не пры ма юць, яно і ля жыць там цэ лы дзень, 
па куль сва дзь ба.

— А ўжэ ў ма ла до га не па сці ла юць, ці то жа 
па сці ла юць у яго?

— Я ўжэ ета га не знаю.
— А на дру гі дзень што?
— А на дру гі дзень ужэ, ска жам, пры да ныя 

едут. Ужэ жэн шчы на зроў ну надзе не муж чын-
скае, бо ра ду пры стро іць, а дру гая надзе нец ца 
ўжэ на ма ла дую, вя нок зро бяць, ну і сус тра ка-
юць ужэ етых пры да ных, ужэ то доч ка і зяць. Ну 
а тут пры тво ры ўжэ ўся кіе, по куль ужэ ца лу ецца 
з ма це ру, а маць ужэ тры ма ецца, да ад ыдзі ся, не 
мая да чка, да ўжэ пу за зро бят, ну пры тво ры та-
кія ўжэ. Ну, па смя юцца, па смя юцца, да ста нут 
пець.

— За стол іх па са дзяць усіх?
— Не, не за стол, тут яшчэ ж ста ят, тут жэ пе-

ра га ро дзяць ста лом, не пус ка юць іх ужэ. А да лей 
як ужэ аб узна юцца, саг ло сяц ца, ну што, зяць 
ужэ, што ж, мол. І да чка ўжэ пры зна ецца, вот тут 
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ужэ га рэл ка, вуп’юць ужэ, ужэ хто не е — да юць 
га рэл ку, ско ль кі не е. Ужэ етыя раз дзя юцца, што 
пры тво ра лісь, а тыя ўжэ ў ха ту ідуць.

— І му зы ка там быў?
— А як жэ? І му зы ка.
— А якія му зы кан ты бы лі?
— У нас гар мо ні кі.
— А скры пач кі?
— Не, не бы ло. Бу лі скрып кі, але ж у вя сел ле 

іх не зва лі. З гар мо ні ка мі.
— Ну, а як ад гу ля юць ужо ў ма ла дых, дак і ўсё 

на гэ тым ці яшчэ?
— Ну, усё на етым. Ну, на заў тра ці на трэ ці 

дзень ужэ едуць па цеш чу, па цес ця ці там па 
рад ных, вя зуць ізноў ужэ ўпі ваць.

— А хто едзе?
— Жэ ніх ужэ едзе, ужэ за вя зе, там вуп’юць.
— Эта як на зы ва ла ся — пя рэз вы?
— Эта не пе ре звы, пе ре звы раз ам, ска жам, з 

вя сел лем. А ета так, гас ці на. Ужэ по сле вя сел ля 
гас ці на, а да лей ужэ ў ня дзе лю за вуць ад туль 
ужэ з жэ ні ха ўсіх ужэ, не ўсіх ужэ, што ў вя сел-
ле, а ўжэ рад ных за вуць ужэ зноў у гос ці, к ня-
вес ці ну ба ць ку, па гас цю юць і ўсё, і раз ойдзец ца 
вя сел ле.

— А як ка ра вай дзя лі лі, так. Ска жам, вот ужэ 
пад аюць ка ра вай, ня суць:

Аб сла ві, ацец, ма ці,
Ка ра вай пры ня ці
Ба ць ку хрыш чо на му.
Ця пер ба ць ка ўжэ бя рэ эты ка ра вай, так аб-

сла віць еты мі сла ва мі і ўжэ кла дзе гро шы на ка-
ра вай. Ужэ ўсіх пры гла шае: «Кла дзі це». Ужэ кла-
дуць усе там, хто ско ль кі мае. Хто дзе сят ку, а хто 
ру бе лек, а хто тры, як хто, хто пад аркі. Ну, та ды 
рэ жэ па ку соч ку і ўсім ужэ на та рэ лач цы дае, і 
зноў ужэ да юць пад аркі, гро шы да юць, вот так.

— А ёлку ра бі лі?
— Ёлку ра бі лі.
— Ка лі?
— У нас ра бі лі, як жа ніх к ня вес це, і ёлку дзер-

 жаць.
— А хто дзяр жаў ёлку?
 — Сяс тра, сяс тра жа ні хо ва. Там ня ма сяс-

тры, а мо два юрад на там сяс тра есць, але да лжна 
ета сяс тра дзяр жаць.

— Ага. А што на етай ёлцы бы ло?
— Ну, уся кія там ужэ цвя ты ўся кія, ужэ прэд-

стаў ля юць эты мі да і ўсё. І ў хлеб за ткнуць яе, у 
ба ха нач ку. І пяк лі та кія пі ра гі, за ткнуць і ўжэ 
пры йдуць, па ста вяць на этым, на пры пе ку.

— І пес ні спец аль ныя бы лі пры ёлцы?
— Не, пес ні ўсе адзі на ка вые.
— А свеч кі?
— Не, у нас не бы ло све чак. У нас та кое ся ло 

бы ло, што там пры ма ёй па мя ці цэр кваў не бы ло 
ўжэ, ні чо га, а све чак не бы ло.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А.А. Бе ль ко ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 77-87; сш. 3, л. 1-2.

23(154).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра вя сел ле
   (як свяк ру ха сус тра кае ма ла дых)

 Свяк ру ха ўстра чае, мёд дае піць ло жач каю; 
мёд дае і сы ну, і ня вес це. Яна ж ужэ бла гас лаў-

ляе, штоб дзет кі жы лі доб ра і штоб бы лі вя сё лыя, 
штоб яны бы лі шчас лі выя. Ка жух адзя ва ла, штоб 
ба га ты яя дзе ці бу лі.

— А на ня вес ту адзя ва лі ка жух?
— Не, то ль кі са дзяць яе на ка жу ху. Як са-

дзяць ужэ за стол, як пры едзе бяс еда, да са дзяць 
за стол (як ад вян ца пры едуць), да й са дзяць на 
ка жу ху. То ль кі яе са дзяць.

— А ча му то ль кі яе?
— Ну, вот, то ль кі яе са дзяць, а ён ужэ ся дзіць 

не на ка жу хе, а ма ла дую са дзяць на ка жух.
— А як дзі ця на ро дзіц ца, яго не кла лі на ка-

жух, не мы лі на ка жу хе?
— Не, не бы ло та ко га.
— А як па мрэ ча ла век, не пад кла да лі ка жух?
— Не, не бы ло. Ка жух то ль кі на сва дзь бе.
— Хто яшчэ мог на сва дзь бе ка жух надзя ваць 

ці пад кла даць?
— Не знаю та ко га.
 — А на сва дзь бах у вас ні ко лі не га ла сі лі?
— У нас на сва дзь бах не га ло сяць, то ль кі па-

юць, вя се ляц ца.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 18-19.

24(155).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
   пра вя се ль ныя га ла шэн ні

— Ска жы це, а ў вас ка лі-не будзь вот га ла сі ла 
ня вес та на вя сел лі?

— Та кая аб ычая, што ка то ра пла ча, а ка то ра і 
сля зы не пус ціць.

— Да. А ка лі яна па він на бы ла га ла сіць?
— Ну, як бя рэ ўжэ, як ён ужэ яе ад во зіць.
— І што, і га ла сі ла, і пры чы та ла, пры га вар ва-

ла што-не будзь?
— Не, не, то ль кі так ці ха па пла ча — і ўсё.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад А. А. Бе ль ко ў в. Ся ке ры чы. 

Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 7.

25(156).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
   пра па ха ван не

 — Ба бу ле нь ка, а вы мне яшчэ рас ка жы це, як у 
вас ха ва юць, вот як ча ла век па мрэ.

— Ну што, па мрэ — і ха ва юць. Не ка та рые, 
бу вае, доў го, а не ка та рые, ска жом, двое су так, 
дзе дзе ці да ле ко жы вуць, яны, да па ка па пры-
езджа юць, дак і па два дні ля жыць у гро бе до ма. 
А ў ка то рых ня ма дзя цей, ска жэм, бліз кія та кія, 
дак і за адзін дзень ха ва юць.

— Ба бу се нь ка, а вот, не кла лі лі на са ло му па-
кой ні ка?

— Не.
— А вот, ад ра зу як па мрэ, дак ку ды яго кла лі?
— На пра сці ну, на кра ваць, на ска мей кі кла-

дуць, сце ляць па сце ль ку яму і кла дуць яго там, 
па ка гроб…

— А ў што яго апра на юць?
— Ну, адзя ют ру баш ку і так са ма і кас цюм ха-

ро шы надзя ют на яго. Так мы ха ро нім.
— Ба бу ся, а вот ка лі па па кой ні ку га ло сяць, 

дак асо бен на га ло сяць у ха це, пры вы на се і на 
мо гіл ках — па-роз на му, ці мож на ад но ль  ка ва?
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— Не, па-роз на му. У каж да га ся лен ня адзі на-
ка ва так вот га ло сяць. Вро дзе бы па юць пес ні та-
кія, а не ка та рыя та кія жа лас лі выя пес ні па юць 
— эта га ло сяць. А не ка та рыя па юць так, як па-
юць пес ні, то ль кі не ў на шым, не ў нас. А вот, я 
слы ха ла ля Ма зы ра там, дак как раз га ло сяць, вя-
дуць так, як пес ні па юць.

— Ба бу ся, а вот, як па кой ні ка вы но сяць, дак 
есць якія-не будзь пры кме ты, што трэ ба там не-
шта ці сы паць жы та, ці што яшчэ ра біць?

— Жы та, жы та — сып ні жы та крэс ці кам у ха-
ту, вот як вы но сяць із ха ты. Сып люць, сып люць.

— А на што гэ та жы та сы паць?
— А Бог яго ве дае, та кі аб рад ужэ.
— А на мо гіл ках што, трэ ба што-не будзь у 

тую яму кі даць ці не?
— Ні чо га не кі да юць, ня множ ка пяс ку так 

вот і ту ды.
— А хто га ло сіць? Га ло сяць то ль кі свае род-

ныя?
— Ка неш на. Свае род ныя.
— А вот у вас не бы ло та ко га — хто не мо жа 

га ла сіць, штоб ча ла ве ка пра сі лі яко га?
— Не, у нас та ко га ні ко лі не бы ло. У ста рын-

ныя го ды га ва ры лі так, што як ня ма ж дзя цей, да 
без дзе так па мі рае, дак му зы ку бя руць, скры-
пач ка, і ён га ло сіць так, уга вар вае так вот на 
скрып цэ.

— А што га во раць, як га ло сяць? Усё жыц цё 
ўспа мі на юць?

— Усё. Та ды ўжэ як скрып ка іграе, га ло сіць 
ён так вот, дак таг ды мо ка го жаль, да і па пла чэць 
хто-не будзь так. Это ста рын нае, ста рын нае, это 
ў ста ры ну бы ло.

— А пры ва шай па мя ці ўжо та ко га не бы ло? 
Вы ўжо та ко га не чу лі?

— Не, не, не.
— Гэ та вам ужо рас каз ва лі, як бы ло ра ней?
— Да.
— А свае што вот га во раць, што яны пры га-

вар ва юць, ка лі вот га ло сяць?
— Ну, пры чы та юць вот, ска жэм, як ма ці там 

да чку, а не да чка мат ку ха ро ніць, так яны жэ 
пры чыт ва юць, як га да ва ла, як, ска жэм, рас ці ла 
да чку так. А да чка, ка лі мат ка ўмер ла, дак то жэ 
бу дзе га ва рыць, што вот ха ро ша мат ка бы ла, 
што яна рас ці ла доб ра яе.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 20-24.

26(157).  Пры кме ты пры бу доў лі ха ты

 — Ба бу ся, а вот, на прык лад, дом бу да ва лі, дак 
пад вуг лы што кла лі?

— Дзе нь гі кла лі.
— А не бы ло та ко га, каб пеў ня за бі лі?
— Не.
— Каб што-не будзь пад па рог кла лі?
— Не бы ло та ко га. А вот асноў ва ецца, ска-

жам, ха ту, бу дам га ва рыць, дак дзе нь гі кла дуць 
пад ву гал там.

— Ба бу ся, а вот як дом ужо га то вы і трэ ба па-
ся ляц ца, дак ка го пер ша га ў дом пус ка юць?

— Да, у дзя рэў ні дак пя туш ка пус ка юць.
— А яко га пя туш ка?

— Ні бы-які. Які ёсць.
— Не то што, каб чор ны або чыр во ны?
— Не, які ёсць.
— А ча му імен на пя туш ка?
— Вот пя туш ка пус ка юць, хто яго ве дае, для 

ча го яно.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 26-27.

27(158).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі 
   пра ка лы хан не і ка лы хан кі

 — Ба бу се нь ка, а вот як зро бяць для дзі ця ці 
но вую ка лыс ку, дак у ка лыс ку ка та перш не кла-
дуць ці дзі ця ад ра зу?

— У нас не, не кла дуць. Ад ра зу дзі ця кла дуць.
— Ба бу ся, а вот як дзі ця га да ва лі, дак пе лі яму 

якія-не будзь пес ні?
— У нас это ко лісь, дак ска жам, у нас пе лі так. 

Ця пе ра ка па юць, як ка лы бе ль ныя пес ні га во-
раць. Ця пе ра ка па юць ужэ іна чэй, як у нас ко-
лісь у ста ры ну бы ло.

— А як у вас на зы ва лісь та кія пес ні?
— Эта му рэ бён ку, ка то ры ў ка лыс цы? Ця пер 

га во раць, што «баю-баю і да не ла жы ся на краю, 
бо пры дзе се ра нь кі ваў чок да ўку сіць за ба чок». 
А ў нас ко лісь не так га ва ры лі. У нас іна чай як-то. 
Не пры ду маю, на вер на.

Спі, мла дзе нец мой прэк рас ны,
Ба юшкі-баю.
Ці хо смот рыт ме сяц ясны
У ка лы бель тваю.
Ста ну ска зы ваць я сказ кі,
Пе се нь ку спаю,
А ты, дра мі, за крыў шы глаз кі,
Ба юшкі-баю.

— І на го лас пе лі?
— Не.
— А вот, не пе лі што-не будзь, што пры ля це лі 

ку ры?
— Не, это го не.
— А пра ко ці ка?
— Не, не бу ло ў нас. Это ж яшчэ ў ста рае ўрэ-

мя, яшчэ ж пры цар ской Рас іі, ска жам, дак я ха-
дзі ла ў шко лу, дак нас так учы лі. Это ў шко ле.

— А вот, каб ва ша ма ма пе ла ка му-не будзь, 
або што, дак яна ж не гэ ту, ма быць, пе ла? Пе ла 
якую-не будзь «не ла жы ся на краю»?

— Мо яна і пе ла так, я не знаю, то ўжэ ў етае 
ўрэ мя «не ла жы ся на краю» па ют рэ бё нач ку ета-
му. А ў нас іна чэй бы ло.

— А вот, як дзі ця гуш ка лі або з руч ка мі гу ля-
лі, што-не будзь то жэ пры га вар ва лі? І на нож ку 
ні чо га не пры га вар ва лі?

— Не, ні чо га.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 2, л. 28-30.

28(159).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра ва раж бу

 — На шчад ру ху ва ра жы лі?
— Ва ра жы лі. Дзе ла лі мас ткі та кія, дзе елі ку-

со чак хле ба.
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— Якія мос ці кі дзе ла лі?
— З па ла чак.
— А ку ды кла лі гэ тыя мос ці кі?
— Кла лі іх на блю дзеч ка, на якую-не будзь та-

рэ лач ку, як быц цам мос цік які. І хто пе ра вя дзе 
чэ раз гэ ты мос цік…

— І ста ві лі пад ло жак?
— Да. Ну вот так і ва ра жы лі.
— А так не ва ра жы лі, каб блін які пяк лі ды са-

ба кам?
— Пяк лі, ва ра жы лі. То ль кі блін пер вы трэ ба. 

Як спя чэц ца пер вы блін, так гэ та га блі на ўзяць і 
іцці к су се ду пад вак но. І там па слу хаць, што га-
во раць. Еслі ска жуць, што ідзі ку да ілі па шоў — 
зна чыць, по йдзе за муж у гэ тым га ду. А еслі ска-
жа «сядзь» — бу дзе ся дзець.

А па том ядзяць ку со чак хле ба і таг ды га во-
раць так. Спаць ла жыц ца — гэ ты ку со чак не да-
есць ды пад га ла ву са бе пад ло жыць пад пад-
ушку і га во раць, што: «Ра джо ны, су джо ны, 
пры йдзі май го ку соч ка да есці». І таг ды сас ніц-
ца хто-не будзь, па ба чыш у сне яго — той пры-
йдзе ў сва ты.

— Гэ та на шчад ру ху?
— На шчад ру ху.
— А яшчэ на якія свя ты ва ра жы лі?
— Бо ль ша-то ва ра жы лі на Янку Ку па лу, но я 

гэ та не знаю, я не ва ра жы ла так. А вот эта, вот 
дак я, як дзеў кай бы ла, са ма ва ра жы ла.

— А вян кі?
— Ну, вян кі пус ка лі. Дак я ж вам пе ла пес ню 

та кую.
— А вян кі пус ка лі — гля дзе лі, у які бок ці па-

то не ці па плы ве?
— А як па то не, дык не ха ра шо, а як па плы ве — 

да.
— Дык гэ та на Янку Ку па лу вян кі пус ка лі?
— Да.
— На туф лі, на ском у які бок па вяр нец ца. На 

дро вы. Гэ та на шчад ру ху бя руць не па ад ным па-
лен цу, а аха пач кам так бя руць. І пры йдзем у дом 
у свой і па шчы та ем тыя па лен цы. Еслі яны ў па-
ры — гэ та ўжэ ў па ры ста неш. Еслі ліш няе ад но 
ілі ад но не хва тае — гэ та ўжо ўсё, без па ры. Дык 
уся кае ж вы дум ва лі.

— А на вер бні цу?
— На вер бні цу не га да лі.
— А вяр бу як ла ма лі, вяр бой не бі лі адзін ад-

на го, не пры га вар ва лі ні чо га?
— Да, пры га вар ва лі.
— А што га ва ры лі?
— Не я б’ю, а вяр ба б’е. Будзь ба га та, як зям-

ля, зда ро ва, як ва да і вя сё ла, як вяр ба.
— І ета бі лі то ль кі лю дзей ці і ска ці ну то жа?
— І ска ці ну вы га ня лі, за пас ва лі — дык то жа, а 

лю дзям так пры га вар ва лі.
— А што ра бі лі, як ра джае ці ска ці на ці жан-

чы на, што ад кры ва лі там? Якія дзве ры ці за мкі? 
Ні чо га не бы ло?

— Не, не бы ло ні чо га та ко га. Ця пер жа ўжэ 
не ра джа юць до ма.

— А ра ней?
— А ра ней бы ло.
— А што ра ней бы ло?
— Гэ та ка то ру баб ку бя руць пры ро ду, яна 

там ужэ што-не будзь гэ тай ро жэ ні цы за га во-
рыць што. Эта бы ло.

— А што яна за га вар ва ла?
— Хто яе ве дае, не знаю. Я не бы ла ў та кіх ро-

дах.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 3, л. 88-92.

29(160).  Этнаг ра фіч ныя звес ткі пра вы клі-
кан не да жджу

 — А што ра бі лі са ска том, каб дождж ішоў?
 — Ну, это ж су ша бы ла, ска жам, як ся гон ня 

жа рыць, жа рыць, усё да за сы хае. Дак да вай це і з 
крэс ным хо дам па йдом да па хо дзім, да па мо лім-
са Бо гу, да пра го нім ка роў це раз па лат но — сла лі 
па ла цен це та кое… са мі тка лі.

— Не та кое па ла цен це, што ў адзін дзень трэ-
ба бы ло спрас ці і вы ткаць?

— Ад на — не, гэ та то ль кі ў вай ну. Бы ло і та-
кое. У вай ну — за дзень на пра дуць, за дзень і вы-
ткуць. Мы на зы ва ем «за вес ка». За адзін дзень і 
вы ткаць і па ве сіць.

За пі са ла Г. А. Бар та шэ віч у 1983 г. 

ад Евы Фя до саў ны Рэ вуц кай, 1898 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 211, сш. 1, л. 80.

30(161).  Апі сан не на род ных ле ка вых срод каў

 Тра вы са бі ра юць у маі ме ся цы. Тут не да лё ка 
рас це гар лян ка, та кія сі не нь кія цвят кі і та кія 
длін не нь кія. Эта очэнь ад ангі ны ха ро шае ля кар-
ства. Трэ ба за ва ры ваць. Спа чат ку пад су шыць, 
каб за ха ваць. За ва ры ваць, каб на ста ялі ся і га ра-
ча ва тую ва ду піць.

Ка лі зу бы ба ляць, нада ру мя нак за ва ры ваць, 
ра ма шач ку, і па лас каць рот.

Зве ра бой мы рвом, эта ад уся кай ба лез ні ха-
ра шо. Я ад жа луд ка іспро ба ва ла. Па ма гае. Трэ ба 
піць і піць зве ра бой.

Бяс смер тнік — ад пе ча ні доб ра.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі за ве ты Мі хай лаў ны Бан да рэн ка, 1901 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 8.

31(162).  Апа вя дан не пра да ма ві ка

 Да ма вік ёсць у кож най ха це. І вот я адзін раз 
пры шла і ляг ла спаць. То ль кі я ляг ла, чую: не хта 
туп-туп па ха це. Я так спу жа ла ся, ха це ла крык-
нуць: «Ні на!» — на да чку, — не мож на крык-
нуць. Ля жу, ле зе на кра ваць, стаў хто-та вот сю-
ды на жы вот, так бо якая ка за так пры ціс ну ла на 
жы вот. Так, зна еце, цэ лы дзень чус тва ва ла, што 
ў мя не ту та ка боль. У нас тут бы ла ста руш ка, не-
да ле ко ад мя не жы ла. Яна зва ла ся Дом на. Я к ёй. 
Яна ўсё ета зна ла. Яна га во рыць: «Да, га луб ка, 
гэ та зна еш, што ў ця бе бы ло? Гэ та да ма вік. Ён у 
каж дай ха це есць. Вот я, — га во рыць, — па ма-
лю ся Бо гу, па крап лю ха ту, і ты яго ні ко лі, по куль 
жы ва бу дзеш… ён ця бе не бу дзе тры во жыць, вы-
йдзе ад ця бе. І вот, пры хо дзіць яна, уз яла свян-
цо ную ва ду, уз яла вя дзёр ка, пры шла, па кра пі ла 
ма ей ха ты тут і тут, па ма лі ла ся Бо гу: «Да вас-
крэс нет Бог…» — та кая ма літ ва есць. І па ся год-
няш ні дзень мя не ні ко лі ні чо га не спу га ла.

За пі са ла Л. П. Ба ра ба на ва ў 1983 г. 

ад Лі за ве ты Мі хай лаў ны Бан да рэн ка, 1901 г. н., 

у в. Кол кі. Ф. 8, воп. 83, спр. 210, сш. 3, л. 9-10.
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За ра кой у нас вёс ка Сня дзін, і ка ля яе пра бя -
гае рэ чка Сме дзін ка. Ну рэ чка, як бо ль шасць ра-
чу лак Па лес ся. Дзі кая. Ня се ў са бе во ды азё раў, 
ба лот. Мне за ха це ла ся там па ры ба чыць, па гля-
дзець на не кра ну тыя мясц іны. Я пад арож ні чаў 
па бе ра зе, ка лі за вёс каю не ча ка на на тык нуў ся 
на глы бо кі ці хі вір. Ха рак тэр на, што на яго бе-
ра зе ста ялі чор ныя, ні бы аб вуг ле ныя, па лі. Не-
шта мя не стрым лі ва ла, каб за кі нуць ву ды, спі-
нінг. І тут да мя не пад ышоў мясц овы па стух Ві-
таль На вак і ска заў, што ў гэ тым мес цы ніх то з 
мясц овых і гас цей не ры ба чыць, бо гэ тае мес ца 
за кля тае. Маг чы ма, тут ёсць ры ба, але лю дзей 
стрым лі вае тое, каб не шта зда бы ваць, та му што 
з ім звя за на не шта страш нае і тра гіч нае. Як жа 
на зы ва ецца гэ тае мес ца? Ен ска заў: «Мес ца гэ-
тае на зы ва ецца «Андрэ еў вір». У па сту ха быў 
во ль ны час, і я па чуў вось та кую гіс то рыю.

На па чат ку мі ну ла га ста год дзя тут, на ху та-
ры, пра жы ва ла сям’я Мі ро на. Вы па мя та еце, 
Ста лы пін ская рэ фор ма да ва ла ся ля нам маг чы-
масць ад ся ляц ца. Ад ся ліў шы ся, Мі рон жыў, як 
усе ся ля не, не шта там араў, тры маў гас па дар ку. 
Сут насць ў тым, што ў яго бы ло два сы на, Сця-
пан і Андрэй. Сця пан, пра ўда ска заць, яшчэ з 
ма лых га доў быў лай да ка ва ты та кі хла пец і зла-
дзей ка ва ты. Ён ла зіў па са дах, не раз быў бі ты, 
але гэ та не йшло яму ў на ву ку. Ён то ль кі шу каў, 
дзе шо ўкрас ці ды смач на з’есці. А ў ма лод ша га — 
Андрэя быў зу сім дру гі склад ха рак та ру. Ён да-
па ма гаў ба ць ку і араць, і се яць, і май стра ваць 
ся ке ры, але най бо льш, от та ды ўжо лю дзі за ўва-
жы лі, ду ша ў яго ля жа ла да ма шын, ну, як бы 
ска заць, Сня дзін скі Ку лі бін. Ён мог і га дзін нік 
ад ра ман та ваць, ці швей ную ма шын ку. У хлоп ца 
га рэ ла ўсё, як ка жуць, у ру ках. Ну пад рас лі 
хлоп цы, трэ ба іх ад дзя ляць на свой вот руб, як 
та ды на зы ва ла ся. Ба ць ка даў ім надзе лы зям лі. 
Але Сця пан не быў гас па да ром. Ён блын даў ся, 
то не шта прад аваў, то з цы га на мі ко ней мя няў, 
сло вам, за вей ве цер. А вось Андрэй улёг ў гас-
па дар ку. Яго надзел быў адзін з пры га жэй шых 
па ўздоб ле нас ці, па ўра жай нас ці, да гля ду. Леп-
шы за ўсіх у Сня дзі не, мож на ска заць. Трэ ба 
адзна чыць, што ад пры ро ды хлоп цу бы ла пад а-
ра ва на не ча ла ве чая сі ла, бо лю дзі за пом ні лі, 
што Андрэй на сваю ха ту не ва зіў бёр ны з ле су, 

а на сіў на сва іх пля чах. А бер вя но гэ та, дай Бог, 
пу доў дзе сяць. Вот та кая сі ла ў яго бы ла не ча ла-
ве чая. І вось, уз яўшы ся гас па да рыць, Андрэй 
звяр нуў ува гу, што вот этая рэ чка Сме дзін ка 
мае вы со кія бе ра гі, два вы со кія бе ра гі. І ка лі ён 
зро біць млын, ён бу дзе ру хац ца сі лаю ва дзя но-
га ка ля са. І мож на са бе ўя віць, што ён сам на ча-
саў з гра ба шас ця ро нак, па ехаў ва ла мі ў Мі ка-
шэ ві чы і пры вёз цяж кія ка мя ні, якія аб ча саў 
пад жор ны. І год цэ лы ра біў млын. Сам за бі ваў 
па лі, рэ шткі якіх не да вя ло ся ўба чыць, сам на-
ла джваў ра бо ту. І ўжо і рэ ва лю цыя пра йшла, і 
ён стаў зна ка мі тым на ўвесь край млы на ром. 
Да яго ва зі лі зма лоць жы та. Браў ён пра цэн ты 
ве ль мі не вя лі кія і ў лю дзей ка рыс таў ся аўта ры-
тэ там. Але вось над ышоў час ка лек ты ві за цыі. 
Да Андрэя пры йшла дэ ле га цыя. «Ты аб авя за ны, 
Андрэй, свой млын і ўсю сваю гас па дар ку 
ўклас ці ў ка лек тыў ны за ро бак, у ка лек тыў ную 
гас па дар ку». Маг чы ма, што і да мо ві лі ся б, але ў 
гэ тай ка мі сіі быў якраз род ны брат Андрэя — 
Сця пан. Але, трэ ба ска заць, між імі пра бег чор-
ны кот і раз мо ва ў іх весь час йшла злас лі вая, 
аб раж лі вая. І, ка неш не, Сця пан не пра мі нуў, 
каб не ўпяк нуць, не па крыў дзіць Андрэя. А той, 
як муд ры ча ла век, як тон кая на ту ра, ве ль мі 
ўзяў бліз ка да сэр ца яго аб ра зы і ска заў: «Ну 
раз вы са мной так раз маў ля еце — у кал гас не 
па йду». По йдзеш! — грым нуў ку ла ком Сця пан, 
— не по йдзеш, дык сі лай за цяг нем! «Мя не не 
за цяг неш, — за смя яўся Андрэй, — да я вас тут 
усіх аб сце ну раз ма жу!» Там ледзь не зда ры ла-
ся бой ка. Па йшлі, і як гэ та ва дзі ла ся ў тыя ча сы, 
на Андрэя за вя лі спра ву, і яго гас па дар ку пры-
пі са лі да ўлад скай. А за гэ тым ста іць на ступ нае. 
Пры йшла мі лі цыя, пры йшоў той жа Сця пан, і 
сіл ком Андрэя за бра лі з тым не вя лі кім на жыт-
кам у Сі бір. Ад па вед на, што млын стаў кал гас-
ным. Але та кая бы ла ў Андрэя на ту ра, што ён не 
цяр пеў над са бой ні здзе каў, ні на сіл ля. Ён уцёк 
са ссыл кі і вяр нуў ся ў свой край. Ка неш не, не 
сха ва ешся, тым бо льш што ён не над та і ха ваў-
ся. Ён жыў у сва ім млы не. Лю дзі пры хо дзі лі да 
яго. Бы ла ў яго ня вес та. Пры но сі ла яму то 
шквар ку, то алад кі. Та кое, ка неш не, доў жыц ца 
доў га не маг ло. І вось не як по зна ўво сень Андрэ-
еў млын акру жы ла мі лі цыя, прад стаў ні кі сель-

ФАЛЬКЛОРНЫ АРХІЎ 
ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁННАГА АДДЗЕЛА КУЛЬТУРЫ
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ска га Са ве та яму ста лі кры чаць: «Андрэй, вы-
ходзь! Мы зна ем, што ты тут!»Андрэй ад ка заў: 
«Хто вой дзе, той ад сюль жы вы не вы йдзе!» На 
та кія сло вы па ча ла ся стра ля ні на, і лю дзі ўба чы-
лі, як па пла ту ва дзя но му, апуш ча на му на па ло-
ву ў ва ду, за жур чаў чыр во ны ру ча ёк. По тым за-
йшлі ў млын і ўба чы лі, што Андрэй быў за бі ты. 
Вось гэ тая па мяць за ха ва ла ся ў на ро дзе, але за 
ёй ста іць і тое, што зда ецца нам ка зач ным і не-
звы чай ным. Ад са мо га млы на хут ка не за ста ло-
ся ні чо га, та му што трэ ба, каб гас па дар быў. 
Млын рас кі да лі. По тым, ка му гэ та спат рэ бі ла ся, 
уз ялі ды спа лі лі яго. За ста ло ся то ль кі па пя ліш ча. 
Ужо па сля вай ны лю дзі ста лі ні бы та за ўва жаць, 
што ўво сень, ка лі ха лод ныя зол кія ту ма ны пры-
па да юць на лу гі і ўсё зда ецца та ямні чым і не звы-
чай ным, над гэ тым ві рам ро біц ца не ба ча нае і ня-
чу тае. Ні бы та пляс ко ча ва да пад плі та мі млы на-
ва га ко ла, ні бы та раз да ецца шор гат жор наў і 
зноў ме лец ца жы та. І вось гэ тыя чут кі пе ра хо-
дзяць з ад на го па ка лен ня ў дру гое, та му дзе ці тут 
не ку па юцца, лю дзі не ло вяць ры бу. За хоў ва-
ецца па мяць пра ча ла ве ка, які па кі нуў па сля ся-
бе та кі дзі вос ны след. І гэ тая па мяць за хоў ва-
ецца ў та кім міс тыч ным вы гля дзе, як пры від нае 
вы яўлен не млы на, гэ тыя гу кі. І лю дзі на сто ль кі 
ўпэў не ны, што след млы на за стаў ся на вя кі, і ён і 
ця пер ча сам дзей ні чае жы вою ду шою Андрэя, 
што аб ера га юць гэ ты вір, як свя тое мес ца свай го 
краю.

Запісана ў в. Снядзін Петрыкаўскага раёна

Самахвалавым І. Дз.

В. Бе ла на ві чы, Пет ры каў скі ра ён, 

Пет ры каў скі сель са вет.

Кір шы на Эмі лія Па ўлаў на, 1932 г. н., 

Бер днік Лю боў Мі хай лаў на, 1932 г. н., 

Бер днік Анта ні на Кі ры лаў на, 1930 г. н., 

За яц Ган на Мі хай лаў на, 1928 г. н.

 Зра бі лі із мяш ка. Мя шо чак спе цы яль ны, і яго 
та кі мі аб ру ча мі аб кру ці лі і аб маз ва лі глі наю, і ту-
ды ўжэ ра бі лі та кую ра шот ку і пад веш ва лі, і там 
ла жы лі лу чы ну. Лу чы ну ла жы лі і па лі лі. І там па 
ўсёй той, дзе мы бы лі, дым ішоў, ну а мы ўжо кру-
гом эта га луч ні ка. Мы на зы ва лі луч нік яго. Кру-
гом луч ні ка ўжо ха дзі лі да спя ва лі пес ні. Пес ню 
спя ва ла «За ра дзі жы та». У мя не гэ та бы ло.

За ра дзі, Бо жа, жы та-пша ні цу,
Жы та-пша ні цу, уся ку па шні цу.

Да вот ўжэ і мая, а там ужэ дру гая, па том яны 
ўсе па разу. У кож на га сваё бы ло.

 — У вас ра ней, пры ва шых ба ць ках, бы ло та-
кое? Ве да лі вы гэ ты аб рад «Жа ні ць ба ко мі на» ці 
гэ та па зней ўжо по тым вы та кі па ста ві лі?

 — Это ўжэ да нас пры язджа лі яны ды га во-
раць, што чу лі, што ў нас, у на шай дзя рэў не па-
чці ў кож най ха це быў луч нік. Не бы ло ў нас ка-
ра сі ны, ні чо га, дак гэ та ўжо ба ць ка на ся чэ лу чы-
ны, ды ўжо стаў ля юць та ко га цэб ря, штоб пад аў 
ту ды агонь. Ва ды на ль юць да й ўжэ пад ае, да й 
пря дом, да й ма ці ткчэ к та му луч ні ку.

 — А да ўней ха дзі лі ка ля луч ні ка і спя ва лі вот 
та кія пес ні?

— Не, мы до ма не спя ва лі. На вя чор кі ха дзі лі 
пес ні спя ва лі.

— А хто пры язджаў да вас, што так вот ска за-
лі, што так бу дзем ра біць?

— Эта быў Ме зен цаў. Яго ня ма. Ён пам’ёр. І 
Літ він ка.

— А ка лі то бы ло? Гэ та га доў сем ці бо льш?
— Ужо бо льш.
— Ясна. Зна чыць, гэ та не так да ўно бы ло. А 

пры ба ць ках та ко га не бы ло?
— Не, это бы ло да вай ны і по сле вай ны. Луч-

нік быў.
— А ка ля луч ні ка вы так не ха дзі лі?
— Не, не, ужо з пряд чы ца мі ку дзе лю пры вя-

жам. Эта ўжо яны пры еха лі ды нам ска за лі, па-
ка за лі гэ та га луч ні ка ім. По тым са мі пры ду ма лі 
жор на вы, сту па бы ла, ну ня хай не ў до ме, і луч-
нік ві сеў.

— Рас ка жы це пра ва шы вя чор кі. Вя чор кі і 
по прад кі — гэ та ад но і тое?

— Ад но і тое. Ку дзе лі, як пры дзе, хто вя заць, 
а хто пра сці.

— Нам ка за лі, што ў Акцяб рскім ра ёне на вя-
чор кі збі ра лі ся ве ча рам, а на по прад кі — днём. 
Та ко га ў вас не бы ло?

— По прад кі і вя чор кі ў адзін час. Эта ад ное — 
вя чор кі. Днём ра бо та юць, а ве ча рам…

— І хто ха дзіў на по прад кі і як гэ та ў вас на зы-
ва ла ся?

— Вя чор кі.
— А по прад кі не на зы ва лі ся?
— Не, вя чор кі, хто вя жа, хто вы шы вае, та ды 

ж ка зю ль ку за па лім, а ў ка го лам па, дык гэ та ўжо 
вя лі кі ча ла век.

— А ка зю ль ка — гэ та што та кое?
— Гэ та та кая ба нач ка ма ле нь кая, а на ба нач-

ку ўрез ва ецца кар то шы на, а ў кар то шы ну ўжо 
скруч ва ем з гэ тай пра жы та ко га кно та, бо яшчэ 
ка ра сі ны на ль еш, яна ўжо і га рыць.

— А кар то шы на для та го, каб не за га рэ ла ся?
— А кар то шы на, што бы ка ра сі на там ж у ба-

нач ке, та ку дзі рач ку ўрез ва юць і на ла джва юць 
ку дзе лю.

— А ка лі ла дзі лі ся та кія вя чор кі, у Пі лі паў скі 
пост ці ў іншы які час?

— Усё ўрэ мя то ль кі на Ка ля ду. Две ня дзе лі 
Ка ля да.

— А на Мі хай ло?
— Мі хай ло — то ў нас пра знік.
— Гэ та 21 ліс та па да, так?
— Да, да. У мя не ацец Мі ха іл. Так вот гэ та га 

ўсе ўжэ дзе рад ня еся ка па ўсіх сё лах, усе са бя-
руц ца, і ўжэ цэ лы ты дзень у клу бе тан цы. Эта 
так на Мі хай ло. Пры сто ль ны пра знік.

— У вас тут цар ква ёсць?
— У нас бы ла. Да вай ны бы ла. Тут ста яла цэ-

рь кав ка.
— Ка лі вы збі ра лі ся на вя чор кі, то гэ та во сень 

бы ла, так?
— Не, гэ та бы ла зі ма. То ль кі зі мой.
— А, зі мой! Вя чор кі на Пі лі паў ку зі мой?
— Да, усю эту Пі лі паў ку пря дом, там ткуць, хто 

што ро біць. А по тым ужо Ка ля да, ні чо га не ро бяць.
— Ой, ра на-ра на ку ры за пе лі,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.



201

Як я на ра не лё гач ка ўста ла,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.
Лё гач ка ўста ла, ко су ча са ла,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.
Ко су ча са ла, пры бі ра ла са,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.
Пры бі ра ла са, у цэр квач ку йшла,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.
Све чач кі не сла, вы бі ра ла са,
Све ты ве чар, све ты Ва сі лёк.

«Шчад ра ваць ці так Ко ля ды да ваць?» Ха зя ін 
атвя чае: «Шчад руй це!» А ка то рый ка жа, што не 
надо, так мы й па шлі ўжо. Это на Но вы год так. 
На алад ку га да лі. Алад ку спя чэш у пе чы, за па зу-
ху — і па бег па ха тах, і ста неш пад акном, бя гіш 
ту да, дзе вя лі ка сям’я, дзе ма ло-ма ло лю дзей — 
так не. Як ска жуць: «Ідзі», та па йдзеш за муж, як 
ска жа: «Сядзь», то і ся дзеш.

— Яшчэ раз — «За етым сло вам жы ві це з Бо-
гам!» Па спя ва ем — гу ля ем жэ.

— Ка лі раз ам збі ра ла ся мо ладзь у вас, як гэ та 
ў вас на зы ва ла ся? Ігрыш ча ці вя чор кі?

— Тан цы.
— Не, не тан цы га ва ры лі. Ужэ мы по сле гэ та-

га ўся го, той даў на ліс ні ка, той даў са ла, той даў 
тэе, тэе — усё ў тор бу. Пры да ма да до му ўжэ, 
падзе лім па ку сах, хто там ка му, і ўжэ гу ля лі.

— Акра мя гэ та га, на Ва сі ля, на Ва сі лёў, па ха-
дзі лі, па шчэд ра ва лі, ад Ра жэс тва да Ва сі ля не ла-
дзі лі ні якія гу ль ні, ігрыш ча.

— Ці бы ло ў вас та кое сло ва «ігрыш ча»?
— Не, не га ва ры лі.
— А вя чор кі, гэ та то ль кі по ста выя?
— По ста выя. То ўжэ так соб іра лі ся, на пры-

мер, ну, то жэ го во рыць гу лян кі, 8 Мар та.
— На вя чор кі ў пост дзяў ча ты з яко га ўзрос ту 

ішлі ці жан чы ны ішлі то ль кі?
— Не, дзяў ча ты, очень мно го. Што ты га во-

рыш, мая ма ці, яшчэ пры ма ці, ста рыя пры хо дзі лі 
жан кі, збі ра лі ся, па та му что луч нік гэ ты га рыць, і 
ў ад ну ха ту са бі ра лі ся: дзе ж гэ та бач но і з етым, 
што кру цяць етыя са ма пряд кі, па са бі ра юцца ўсе 
ку чаю, прад уць, ку дзе лю пря лі. Вот ужэ по явіў ся 
по сле вай ны тый па ці фон, так по йдам, тан цу ям.

— А ў пост тан ца ва лі?
— Тан ца ва лі.
— Ка жуць, не мож на. Ста рыя ра ней так не 

ра бі лі.
— Та яны па ня дзе лі не елі, па сці лі, па су хім 

па ёчкам жы лі. А мы ця пер не по сцім.
— Пус ка лі ці не?
— Усе ў ку чы ха дзі лі.
— Вы стар шыя ці ма лод шыя?
— А мы млад шыя, мы ўжэ млад шыя, нас не 

пус ка лі к стар шым, вы шы ва лі, вя за лі. Ужэ вот 
та кую ра бо ту ра бі ла, а ста рыя жан чы ны яны бо-
льш пра лі, а па том ужэ па пря дуць, а по тым ужэ 
по сле Но ва га го ду сну юць і ткуць крос ны ўжэ 
по сле Ка ляд, ужэ са бі ра юцца, ткуць, хто па лат-
но, хто па ла цен ца, хто што ўжэ.

— А дзе ці не ха дзі лі на вя чор кі?
— Не.
— Вот збі ра лі ся дзе ці ад дзе ль на, а што вы там 

ра бі лі?

— Ето ўжэ мая на пар ні ца, от па мер ла ўжо 
тую ня дзе лю, Ма ня. А хлоп цы ўзя лі спіч ка мі 
(хлоп цы ж ха дзі лі), уз ялі спіч ка мі — «чырк!», эта 
ку дзе ля «жык!» — дэ й зга рэ ла! Пол нас цю зга-
рэ ла ку дзе ля, пад па лі лі.

* * *
Па сля вай ны цар кву ў на шай вёс цы рас кі да-

лі і зра бі лі амбар. Там жы та бы ло. А ета зра бі лі 
ўжо по сле амба ра ма га зін. А еты ма га зін от не 
сі ль на да ўно прад алі на ха ту. А ця пер у нас та кі 
дзя дзь ка аб ра за ваў ся, ён за пад ні сам, ужэ на 
том мес ці на ва зіў чор най зям лі і хо ча па ста віць 
крэс та. Ужэ й зра біў яго, ды пры вя дзе па па па-
свя ціць ета мес та. Кла ва ка за ла, усё ўжэ ён па-
ра біў. Лю дзям, якія цар кву бу ры лі ды іко ны па-
лі лі, доб ра не жы ло ся. Нам ка за лі?: «Дзе ці, не 
бя ры це ні дзе ні чо га, бо Бог па ка жа». Да, сі ль на 
ба ялі ся.

* * *
Жон ка жне жы та, а ідзе Бог, а яна ж не знае, 

ідзе дзя док, да й пы та ецца: «А дзе да ро га на Бя-
ла на ві чы? А ёй ня ма, ня ма ка лі, іжне, да й ка жа: 
«Вонь ту ды!» А ён пад ышоў к ча ла ве ку, да й ка-
жа: «Ча ла ве ча, дзе да ро га на Бя ла на ві чы?». А ён 
устаў з ім, па ку ры лі, усё. «Ну, — ка жа, — спа сі ба 
та бе. — Дэ й па шоў. От та кое бы ло, о. Жон цы ж 
ня ма ка лі…жне, да: «Онь ту ды, онь ту ды», — А 
ета Бог быў. І з тых пор жон ка за ня тая. Ён з тых 
пор ка жа: «Ні ко лі ёй не бу дзе, штоб бы ло ка лі». 
Та яно так і ёсць.

Пра бус лоў і зя зю лю

Не па ло жа на ні за бі ваць, ні за ймаць, ні дзя-
цей іхніх за бі раць … бус лоў.

Ета ж ад Бо га ён, ён не йкі не за ві сі мы, еты бу-
сел. А па мёр муж чы на, што бус ла зрэ заў, то тут 
не да ле ка ля Пет ры ка ва. А бу сел то жа па га ны … 
Ён мо жа за па ліць ха ту, як яго аб ідзіш.

А зя зю ля, як па чу еш, дак… «Зя зю ля, зя зю ля, 
ко ль кі я га доў жыць бу ду, та інаг да яна і бо льш 
пра ку куе, а інаг да два то ль кі га ды…»

Запісана ў в. Бяланавічы Петрыкаўскага раёна 

ад Берднік Любові Міхайлаўны, 1932 г. н.

 Ха дзі лі на вя чор кі, пря лі ку дзе лі, хлоп цы к 
нам ха дзі лі гу ляць. Хо ра ша гу ля лі. Ве се ло бу ло.

У Пі лі паў ку во сен ню пра лі. Сну ём, тком, 
пост.

Сна ва лі і тка лі па да мах, пра лі раз ам на вя-
чор ках. Мы па бя ром ку дзе лі, ды от у маю ха ту 
ха дзі лі. На збі ра ецца дзя вок, хлоп цаў. Дзеў кі 
пра лі, хлоп цы гу ля лі, спя ва лі. Па сці лі, спа вя да лі-
ся, у цар кву ха дзі лі. Пе рад Па скай на бя ром у 
лаў цы ся лёд кі, та ран кі, се мя, да стаў ком, але яў 
на ро бім. Спа вя да лі ся, пры чаш ча лі ся, ха дзі лі ў 
цэр кву, да ўся ноч най, Бо гу ма лі лі ся. Усе ве ру-
ючыя бы лі. У нас цэр кавь ста яла от ака. Та быў 
ста рас та. Мы бы лі не вя лі кія… Та гэ ты ста рас та 
нас, дзе ва чак, па зваў, нам мо га доў па 16, па 12, 
та кія дзеў кі вя лі кія. Ву чыў пес ні спя ваць, пес ні 
ха ро шыя, свя тыя. Нам но сяць хто гро шы, а хто 
лён дае. Мы ўжо ета па збі ра ем, ня сом ста рас ты. 
Па куп ля ем руч ні кі, свеч кі ста но вім на тыя гро-
шы. Спя ва ем тыя пес ні свя тыя.
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На но вае на ро джан не Дзе ва Ма рыя
Да й спа ра дзі ла Дзе ва Ма рыя Бо жа га сы на.
На ра дзіў ся сын Бо жы ў Дзе вы Ма рыі.
Ніх то не мо жа да й да зна ці ся Бо жае сі лы.
Да зна лі ся тры анге лы, з не ба ля ту чы,
З не ба ля ту чы, з цём нае но чы, з яснае за ры.
О-ё, у Еру са лі ме се дзі ва ста ла.
Ма лое дзі ця но ва ра жа не ўвесь свет сі яло.
Асі яло не ба, зем лю ма лое дзі ця,
Да й па ка за ло ўся кое дрэ ва роз ныя цве та.
Охо, лю дзі мы Бо жыя, Бо гу да ца рю,
Уз ыдзі це ся, па кла ні це ся, Свя та Мі хай лу.

Запісана ў в. Бяланавічы Петрыкаўскага раёна 

ад Грэська Агаф'і Лявонцьеўны, 1909 г. н.

Бы лі на

 Ёсць у вёс цы Баг ры ма ві чы мес ца, дзе, моц на 
аб няў шы ся, ста яць дуб з асі наю. Гэ та мес ца на 
бе ра зе Пры пя ці. Доў гія га ды там ста яў до мік ба-
кен шчы ка. Ба кен шчык — гэ та ча ла век, які за  па-
ль ваў фа на ры на ра цэ. У яго бы ло пяць сы ноў. 
Ды ўсе та кія пры го жыя. Жы лі яны ве ль мі бед на. 
Жон ка ба кен шчы ка па мер ла ра на ад су хот.

У вёс цы Скры га лаў Ма зыр ска га ра ёна жыў 
пан Скры га лоў скі. За раз на тым мес цы зна хо-
дзіц ца ся рэд няя шко ла. Гэ та ве ль мі пры го жая 
мясц іна. Не дар ма пан вы браў яе пад ся дзі бу. У 
та го пана бы ла ад на да чка. І так са ма пры го жая. 
Зва лі яе Зо сяй. Скры га лоў скі сяб ра ваў з пан ам 
Жа хоў скім. А Жа хоў скі быў яшчэ не ве ль мі ба-
га тым. Пра жы ваў ён у Баг ры ма ві чах. (Тое мес ца 
і за раз за вец ца ўро чыш чам «Жо хаў ка»).

Гэ тыя два паны ве ль мі сяб ра ва лі па між са-
бой, у гос ці ездзі лі адзін да дру го га. У Жа хоў ска-
га быў сын, ды ве ль мі не пры го жы і ўвесь ра бы. І 
ба ць ка Зо сь кі ха цеў іх па сва таць.

У той час паны за ду ма лі зра біць да ро гу праз 
ра ку. На сып і ця пер за ха ваў ся з Пці ча да Скры-
га ла ва. Да ро гу сы па лі бед ныя зня во ле ныя лю дзі. 
Ся род іх быў сын ба кен шчы ка. Зо сь ка ве ль мі за-
ка ха ла ся ў яго. І яны не ка ль кі раз сус тра ка лі ся. 
За гэ та пан Скры га лоў скі зво ль ніў яго з пра цы. 
Але Анто сь ка, так зва лі хлоп ца, усё роў на бе гаў 
у Скры га лаў.

І вось ад ной чы пан на гнаў сто ль кі ра бо чай сі-
лы, што па між буд кай ба кен шчы ка і да ро гай 
Скры га лаў зра біў ся пе ра вал. У тым мес цы Пры-
пяць так ві руе, што пра ма бур ліць ва да. Ад ной чы 
Зо сь ка са ма пры бег ла да ба кен шчы ка. Яны доў-
га ка ха лі ся. І Анто сь ка ра шыў пе ра вез ці яе праз 
ра ку на чоў ні. А тым ча сам слу гі пану пад ка за лі. 
Пан па гнаў сі лу, каб на гнаць іх. Уця ка ючы ад гэ-
тай сі лы, Зо сь ка і Антось ута пі лі ся раз ам з чоў-
нем. А на тым мес цы, на бе ра зе ра кі, ста яць у аб-
дым ку дуб і асі на. У на ро дзе іх за вуць дрэ ва мі 
ка хан ня. На гэ тым мес цы лю дзі, якія па ку ту юць 
ад хва ро бы каў тун, зні ма юць шап ту хі гэ ты каў-
тун і вяз лі імен на ў 12 ча соў дня ў гэ ты пе ра вал. 
Яшчэ га ва ры лі та кое, што бы лі вя лі кія на вад нен-
ні, вёс ка за тап ля ла ся, дык лю дзі зво зі лі ту ды 
жы вё лі ну на гэ ты бе раг, дзе буд ка ба ке на ста іць, 
ну і на ча ва лі па ача род на. Дык ад ной чы адзін ча-
ла век, які з гэ тым сус тра каў ся, рас каз ваў мне, 
яго ця пер ня ма ў жы вых, но яго за вуць Бі чан Фё-
дар Аляк сан дра віч. Ён ка заў: «Ста ла ці ха, бу ша-

ва ла, бу ша ва ла, і су пы ні ла ся бу ша ван не. І ў пе-
ра ва ле ва да, та кая бур лі вая і бе лая, кру ціць, му-
ціць, ну і ста ла ці ха, і ўда ло яму, што ў чоў не едзе 
ма ла дая па ра.

* * *
Усе лю бяць ха дзіць у лес, дык для та го, каб не 

за блу дзіў ся ні ко лі ў ле се, каб ні ко га не стрэў па-
га на га, за від на га, ёсць у мя не та кая за мо ва. А на-
ву чы ла мя не гэ та му мая баб ка. Пры йсці да ле са, 
тры разы крэст на ся бе і ска заць та кія сло вы: 
«Спа сі, Пра чыс та Бо жа Ма ці, ад зве ра бя гу ча га, 
ад га да па лзу ча га, ад ча ла ве ка лу ка ва га ва век і 
ду хам амін». Тры разы сплю нуць на ад ну ста ра-
ну пля ча і тры разы на дру гую. Там, дзе за йдзеш 
у лес, там і вы йдзеш з яго.

Запісана ў в. Багрымавічы Петрыкаўскагс раёна 

ад Кацавй Лідзіі Паўлаўны, 1951 г. н.

 Ба ба жы то жа ла. Ішоў Бог да стаў пы таць, дзе 
да ро га, а яна па ка за ла на гою. Ідзе да лей, му жык 
ра бо тае. Му жык сеў, па га ва рыў, рас ка заў, што 
ён пы таў, дык му жы ку врэм’я е і за ку рыць, і ву-
піць, і па ля жаць, а ба бе — ня ма.

Запісана ў в. Рог Петрыкаўскага раёна 

ад Селівонец Ганны Кузьмінічны, 1926 г. н.

Се лі во нец Ган на Ку зь мі ніч на

 Ка да-та мая ма ці бы ла ма ла дая і еха лі з сяс-
трою па дро ва. Еха лі і ву жэ гэ тыя раз ныя ідуць, а 
яны ўсё едуць, а па том як уе ха лі, а етыя ўсе ву жэ 
на воз ле зуць, а гэ ты з ра га мі як устаў, як свіс нуў, 
як дасць хвас том, і дзе тыя ву жэ дзе лі ся. Па том 
бя гіць ча ла век-ляс нік, і ка жа: «Чо го вы пры еха лі, 
ся гон ня Здзві жан не, ся гон ня не па ло жа на.

— Ой, ці ж до ма, до ма наш пан-гас па дар,
Свя ты ве чор, наш пан-гас па дар.
Ой, хоч не до ма, то не гу ляе,
Свя ты ве чор, ой, не гу ляе.
У но вай гор ні цэ пша ні цу вее,
Свя ты ве чор, пша ні цу вее.
Па пра сі лі ў яго не до ве ечку,
Свя ты ве чор, не до ве ечку.
Не до ве ечку на га рэ лач ку,
Свя ты ве чор, на га рэ лач ку.

Запісана ў в. Це ра баў Петрыкаўскага раёна 

Агей чык Ка ця ры ны Яўхі маў ны, 1940 г. н.

 У ся ле Мы шан ка жыў ба га ты пан. Ён на ні маў 
са бе ра бот ні каў з усіх сёл, а тут, у Це ра ба ве, ся-
ла не бы ло, тут про сто бы ло ба ло то і лес. І вот ён 
на няў ра бот ні каў са бе, той пан. І па слаў іх у на-
ка зан не ў етае ба ло то це ра біць лес. І вот яны вы-
це ра бі лі етае ба ло то і на зва лі Це ра баў.

* * *
Ко лісь ха дзі лі се на ка сіць. З ран ня по йдуць 

па ко сяць, а ча сам к 12-ці пад вер нуць, а к ве ча ру 
ўжо ў ко пы ло жаць. І вот ба ць ка з сы нам ха дзі лі 
на гэ тае се на. Ну, а ўве ча ры сын на гу лян кі бе-
гаў. І вот адзін раз ужо лёг ля ка пы ля тое, па зех-
нуў, ды і ка жа: «Эх, трэ ба жа ніц ца». А ба ць ка ка-
жа: «Ну дык ча му ж, дзя вок жа хва тае, бя ры лю-
бую». — «Дык я ж, ка жа, ба ць ка, ха чу не ад ну 
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ўзяць! Дык а якая та бе пад аба ецца?» А ён ка жа: 
«І Ма ня ха ро шая, і Ган на ха ро шая, і Па ра ска ха-
ро шая». Ба ць ка ж змі кі ціў, што трэ ба ж ра бот ні-
ца, ня тую, што тан цуе і спя вае. І га во рыць на 
яго: «Да вай спа чат ку возь мам Ган ну, па ба чым, 
доб ра бу дзе, та ды возь мам і Ма ню». Ну і ўзя лі 
яны гэ ту Ган ну, вя сел ле згу ля лі. А ба ць ка, штоб 
на ву чыць ня вес тку, ці хе нь ка яе пад азваў, ды ка-
жа: «Ён жа яшчэ хо ча ўзяць і Па ра ску, і Ма ню, а 
ты, як па ля жы це спаць, дык зра бі це тое, што ўсе 
лю дзі ро бяць, ты не да вай яму спаць, а штур хай 
пад бо кі, штоб ён не спаў». Так яна ўжэ гэ та Ган-
на і ро біць. Як то ль кі яны па ля гуць спаць, яна 
пад бо кі: «А я за ця бе ішла за муж, штоб ты мне 
тут под ву хо хроп?!». Вот так яму ба ць ко не дае 
пры кі ма рыць на се не, а Ган на ў ка мо ры не дае 
кі ма рыць. І яго ўжэ так да вя лі, што ён ужэ зран-
ня ко сіць, і на ка се спіць, і ўжэ ўве чар як пры-
пля цец ца да до му, ся дзе на пры збе, раз уе лап ці, 
па ве сіць на плот і ўжо дрэм ле. Ма ці ідзе ка ро ву 
да іць і га во рыць: «Сы ну ль ка, а ча го ж ты тут?! 
Ідзі ў ха ту. За раз бу дзем вя чэ раць». А ён ка жа: 
«За раз». Ды як успом ніць, што Ган на ў ка мо ры 
не дасць спаць, дык ён то ка па зя хае. А ма ці пад-
аі ла ка ро ву, і бы чок вы ска чыў і пад брык вае. А 
ён гля дзеў, гля дзеў, ды і ка жа: «Эх, ажа ніць бы 
ця бе, дык ты б не пад брык ваў».

* * *
Жаб ра ва лі, есці ж не бы ло. Дык пры йшлі к 

ад ной ба бе пра сіц ца ў ха ту. Дык ха зяй ка га во-
рыць: «Я вас, мае дзет кі, пус ці ла б на ча ваць, дык 
мой жа дзед бу дзе лу чы ну сек ці, дак ба юся, што 
вам во чы па вы бі вае тэю лу чы наю, дык ідзі це ў 
дру гіх па пра сі це ся.

Вось гэ та ма ці рас каз ва ла.

* * *
Хто-та па ка паў кар тош ку, і ба ба па йшла па 

сля ду. Па гля дзе ла, што кар топ ля па ко па на, па-
йшла дзе ду ска за ла. «Дзед, хто-та ў нас кар топ лі 
сар ваў». Той жа дзед ха дзіў, ха дзіў, шу каў і сле-
да най шоў. Уз яў тра пач ку сле да, пры нёс і па ве-
сіў ля пе чы на ба ль ку. Ба ба ж угле дзі ла і ка жа: «А 
што гэ та?». «От, — ён ка жа, — не бу дзе ўжо ў 
мя не крас ці і ні ў ко го не бу дзе крас ці. Ска заў 
ужо там, хто краў. Дык у яго ж, — ка жа, — дзя-
цей ба га та.» І ба ба яго пе ра ўбя дзі ла, і ён зняў 
той пя сок і вы сы паў. От то яны зна лі, ну, я гэ та-
му не ве ры ла, і за раз не ве ру. Я к та кім хі ма ра-
дам не пры слу хоў ва ла ся.

* * *
«Збо ры кі», ета от бе га лі па ха тах і са бі ра лі 

збо ры кі. З му зы каю, з кар зі наю.
Зі мой вя чор кі бы лі. Ета ка лі ўжо ўсю ра бо ту 

па ра бі лі ўдзень, то ль кі ха дзі лі да та го, у ка го лу-
чы на ёсць. Лу чы на ёсць, на ка мін ку га рыць, усе 
са дзяц ца і хто што ро біць. У нас элек тры час тва 
ста ла ў 58-м, 59-м. Я знаю, што Пы таль на га рэ 
дзві га цель уклю чаў і да 12-ці свет га рэў. То ль ка 
ўво сень ха дзі лі ўжо на «по прад кі». Гэ та ўжо днём 
яны. А ўве ча ры — вя чор кі. «Збо ры кі» — гэ та ўжо 
ігрыш ча, гу ль біш ча. З гар ма ніс там.

А на вя чор ках ужо хто-што ра біў. Хто лап ці 
пля це, а хто ка ша ля яко га, хто баў ту шу якую, 
ры бу ла віць та кую баў ту шу з ла зы.

У нас тут у ся ле быў скры пач, гар мо нік і цым-
ба лы. І вось на етыя вя чор кі аб авяз ко ва пры гла-
ша лі ету трой ку му зы кан таў. Ну, ужэ ка лі ў ад-
ным кан цы ся ла вя чор кі, «збо ры кі», і ў дру гом 
кан цы ся ла. От, пры мер на, я ўжо бы ла дзеў ка, 
мя не на ся ло гу ляць не пус ка лі. Не да зво ле на 
бы ло.

Та ды ж клу баў не бы ло, а гу ля лі ці ў ха це ў ка-
го, ці сен цы ў ка го вя лі кія, но еслі я па йду на тое 
ся ло, — мя не па лка мі ба бы вы га няць: «Ча го вы 
пры шлі сю ды на на шае ся ло? Гу ляй це на сва ём 
ся ле». І штоб хло пец з та го «кан ца» пра вёў дзеў ку 
з «дру го га кан ца», то жэ — не. І яшчэ, от я по мню, 
ма ці рас ка зы ва ла, пры іх па мя ці, як не бы ло гар-
ма ніс та, яны ста на ві лі: ты — ба ра бан шчык, ты — 
скры пач, ты — гар ма ніст. І от я на ад ных та кіх 
«збо ры ках» у «шый цы» ся дзе ла, па та му што ў 
«шый цу» злаж ва лі міс кі, ка то рыя ўжо са ста ла. А 
мы ўжо там з ад ною ся дзе лі, ся дзе лі да па ль цам 
вы маз ва лі тыя міс кі. У іх не бы ло му зы кі, і яны 
ўжо ба ра ба ні лі «у язык», скрып ка скрып ку «у 
язык» ігра ла, гар мо нік то жа «у язык».

І ўсе тан цы «Кра ка вяк», «Поль ка», «Ва льс».
На вя чор ках ніх то тан цы не тан ца ваў, а ўсе 

за ні ма лі ся сва ёй ра бо тай. А на «збо ры ках» ужэ і 
гу ль ні бы лі, там і тан цы бы лі, і вы пі ван цы бы лі — 
усё. Збо ры кі бы лі, от за хо чуць дзеў кі па гу ляць: 
«Да вай це са бя ром «збо ры кі» і ўсё». Ка лі я бы ла 
ма лая, у шко лі, ба ронь Бог, ка лі ты па йшла ка ля-
да ваць, ця бе на заў тра па ста вяць на лі ней ку і па-
па мо ляц ца та бе, што ты не за хо чаш та го пі раж ка 
з жыт няе му кі, і яшчэ па шлюць, штоб ма цер ку, 
ці ба ць ка: «Ча го па йшла на Ка ляд кі?» А от ма ці 
мя не ву чы ла «Ка ляд кам». Я ету зі му ка ля да ваць 
не ха дзі ла, а па це ля фо ну ка ля да ва ла. На бя ру 
но мер:

— Свя ты ве чар, доб ры ве чар,
Да зво ль це ка ля да ваць,
Вам пе се нь ку пра спя ваць?

Хто ска жа — да зва лю, — я пра пею.
Хто ска жа — не-а, — я ла жу труб ку.

Пад арун кі мне аб яца лі: «Та бе сто грам да-
дзім, бу тыл ку». Я ка жу: «Спа сі ба на доб рым сло-
ве». Ужо мы та го Ра жас тва жда лі, як Бо га з не ба! 
Бо на Ра жас тво бу дуць там ужо і бул кі з пша ніч-
нае му кі… На шы ба ць кі саб лю да лі пост. Бу ла з 
се мя ка нап ля на га смя та на і грэч не вые лад кі. Ка-
ля даў жда лі, та му што там ужэ і сту дзень бу дзе, і 
ўсе пры сма кі ка то рыя трэ ба. Ну, ду маю, на емся 
ўжо на цэ лу ня дзе лю. Раз, два з’еў, і ўжэ бо лей 
не хо чаш. І ўжэ мне ма ці, як ўсег да га ва ры ла, 
ужэ са дзіц ца за стол, ма літ ву пра чы тае, пер шую 
лож ку ба ць ка возь ме, а по тым усе па па ра дач ку.

На куц цю ма ці ў шы бач ку сту ка ла і ка за ла: 
«Ма роз, ма роз, ха дзі куц ця ваць, бу дзеш нас пу-
гаю па га няць». Дак я па гля даю на дзве ры, па гля-
даю. А це раз тры ха ты ў нас жыў дзед, Ма роз 
зваць. Дак я га ва ру, дак дзе ж той Ма роз? Жду-
жду та го Ма ро за, дэ й за сну. Са мо глаў на, што 
жда лі етых пра здні каў. У Пі лі паў ку, ка лі не елі 
ска ром на га, гу ля лі і тан ца ва лі, і «збо ры кі» 
спраў ля лі. «Збо ры кі» маг лі і ле там саб раць, ка лі 
за хо чуць. Мы ле там бе га лі бо сыя, от та ды бе га-
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лі на «збо ры кі». А зі мою сі ль на га ра ва лі. Ку дзе-
лю ж трэ ба пра сці. На пя чы по ўна лё ну ля жыць, 
ка на пель і мож на за лез ці і па грэц ца. Вяс ною 
«збо ры каў» не бы ло. Та му што вяс ною: ра бо та — 
раз, кар топ ля та го, што ака па юць з ямкі ха ця б 
па са дзіць. «Збо ры кі» са бі ра лі ўво сень, мо гуць і 
не да жаў шы жы та. Я па мя тую, па кой на Куш ня-
ры ха рас ка зы ва ла: «От па йшлі да ў кал хо зе ба-
ра ду за ві лі, дак трэ ба саб раць, ба ба, ад праз на-
ваць». «Збо ры кі» — это тра ды цыя на ша га ся-
ла. От я слу хаю, і чы таю, і гля джу. Ні дзе та ко га 
не ма.

Клу баў не бы ло, вы бі ра лі та кую ха ту вя лі-
кую, каб бы лі вя лі кія сен цы. Та ды ра бі лі сен-
цы бо ль шыя, чым ха та, па та му што ў той сен-
цы ка мо ру ра бі лі, там і ма ла ко стаў ля лі, пры-
сма кі ўся кія. Па сы ла лі ад ну ілі два іх спы таць: 
«Мо жа б вы пус ці лі «збо ры кі» гу ляць?» Ну, 
еслі ўжо раз рэ шы лі, зна чыць ужэ тая ха зяй ка 
пад мя тае, ла вы вы мы вае, та му што «збо ры кі» 
пры дуць. Яны ўжо ста лы зно сяць, па кры ва юць 
і чыс цяць, тан цу юць. І ўжо там роз ныя гу ль ні. 
Я знаю, от як мы ра бі лі, так якое-то «зо ла та», 
гу ль ня та кая.

Адзна ча лі і та кое свя та, як Ма лая Пры чыс-
тая. Ні чо га не ра бі лі ні ў по лі, ні ў ха це. «Збо ры-
кі» бы лі па сля Ма лой Пра чыс тай. На іх гу ля лі, 
тан ца ва лі, спя ва лі. Ку дзе лі пе ра блыт ва лі. Пры-
мер на мы не пра лі, но я от да Ва ль кі бе га ла гу-
ляць, дак там жа по ўна ха та, 10 дзе вак і пры й дзе 
10 хлоп цаў. А мы адзін раз, нас з пе чы пра гна лі, 
мы на пе чы ся дзе лі. Та му што яны там пра сваё 
раз га вар ва лі, а мы каб ня чу лі. Нас вы гна лі, дак 
мы што над ума лі. Мы за лез лі на пры збу, у шыб-
ку ста лі сту каць, а яны кру гом лам пы 10 усе ся-
дзяць, дак мы ў шыб ку: «Па жар! Ха та га рыць!». 
Дак яны ўсе адзін на ад на го от тут ля пе чы па па-
да лі, а нам смеш на. Ну за то ўжо па том нас ад-
луп ца ва лі.

Запісана ў в. Церабаў Петрыкаўскага раёна

ад Гу ры но віч Але ны Сця па наў ны, 1930 г. н.

Гу ль ня «Зо ла та»

 Бы ла на «збо ры ках». Па ся дам, тыя ж го ды 
бы ло ча ла век 15, а бы лі та кія ска мей кі, ла вы на-
зы ва лі ся. І ўжэ от там кар топ ля, ці ска рын ку 
дзе якую возь мем: «Зкуль-та йду, зо ла та ня су, 
уга дай це, ба яры, дзе зо ла та ззяе-ззяе». Ужэ 
адзін ста іць па ся рэ дзі не: «Зо ла та, ка мне!». А 
мы ад но ад на го за дзер жва ем, штоб не ўцяк ла. 
Дык тое ўжо са ска рын кай ці з кар топ ля мі па-
бя жыць к та му. А дзе за дзер жым — ужэ пра зя-
ваў. Ігра ўжэ не та кая. А як ўця чэ — гэ та ўжо 
лад на, ха ра шо.

По тым ме ня юцца. Ужэ дру го га, хай кла дзе: 
«Зкуль-та йду, зо ла та ня су». І па йшло — і па йшло, 
і да па след ня га. Ужэ ста іць ча ла век па ся рэ дзі не: 
«Зо ла та, ка мне!». І ўця ка ем ужэ к та му.

Аб яза це ль на трэ ба бы ло ўця каць. І з зо ла там 
к та му, што ўзы вае. А тыя, хто не ўдзер жваў — 
ужо той штраф нік. А яшчэ гу ля лі ў «Пе ку ра», 
гу ля лі на ву лі цы. Па ста но вім па лку, ку чу пяс ку 
на гра ба лі, і ўжо бе га ем. Дык хто саб’е па лкай 
та го «пе ку ра», гэ та ўжо ён ачкі на бі рае. Доў-
жэн збіць тую па лку, што ста іць. І па во ча ра дзі. 

А то ў «За ко ван ку» гу ля лі. У «Прад кі» га во раць 
ця пер. Ужэ от па ра збя га емся па ўсіх кар чах, па 
са раі, па кут ках. І ўжо хо дзіць той, ішча. Як най-
дзе — бя жыць, я бя гу, і той бя жыць, і хто ўпя-
род па бо хае па лкай, ета ён ўжо спраў ны. Хто 
ўжэ за ка ва лі ко го, ужэ той ішча опяць. От та кія 
бы лі ігры.

На «збо ры ках» ета ўжо прад укты на сі лі, да й 
гас ці лі, да й га рэл ку, да й гар мош ку най ма лі, да 
й тан ца ва лі, па га доў 15 нам бу ло. Хто, на прык-
лад, хунт му кі, уся го ва жы лі і не слі. Што ў ка го 
ёсць.

Хто ў «дзеў ках», дак па 30 год з на мі збі ра лі ся. 
Дзеў кі і хлоп цы збі ра лі ся не жа на тыя. Тыя ж го-
ды так не раз во дзі лі ся. Мо ця пер ужэ так бы лі б 
і «раз вод кі».

Запісана ў в. Багрымавічы Петрыкаўскага раёна

ад Карцавай Лідзіі Паўлаў ны, 1951 г. н.

 Ра неё ў дзет стве сі ль на ба яла ся мер твя цоў. 
Ма ле нь ка бы ла, га доў 7-8, а ідзе ча ла век, ма ла ды 
муж чы на, яму та ды бы ло 27 га доў, а яго ма ле нь-
кая дзе вач ка ад на бы ла, Лід ка то жэ на зва лі, а 
Надзь ка то ль кі ра дзі ла ся. Ён ідзе, а ка чак по ўна 
да лі на ў нас бы ла. Ён дэ й ка жа: «Ка ро вы за раз 
бу дуць вы га няць, да гля дзі це і маю вы га нь це, бо 
Аню та ў «Ба та шэ ні по лі».

Гэ та ўро чыш ча. Мы па йшлі ка ро вы яго тыя 
вы пус каць, ка лі глянь, рас та пу ра на так о се на-
схо віш ча, ка ро ва ста іць і ён ві сіць. Дзе ці па пу-
жа лі ся, ста лі на ву лі цы кры чаць. Зня лі яго. Зня-
лі, та ды ж ні якіх мор гаў не бы ло. Ба ба бы ла та-
кая, Ма ры на, дэ й га во рыць: «У ха ту спа чат ку 
не нада за но сіць ві се ль ні ка, трэ ба па ла жыць у 
са раі дзве дос кі і яго па ла жыць, ня хай ён пе ра-
на чуе на гэ тых дос ках». Ну так і зра бі лі. Па ехаў 
конь, пры вёз ету ўжэ Аню ту, кста ці, яе ў 43 га-
ды гра зою на лу зе за бі ла. Аню та гэ та кры ча ла: 
«Што ж ета, то ль кі па стро ілі ся, па жа ні лі ся, — і 
не пе ра на чуе». Не, ка жуць, не нада. Да лей пры-
йшла ба ба ад на ве ру юшчая, да й ка жа: «Мы ж 
яго і на мо гіл кі не за вя зом, ве ша ль ні ка не па-
трэб на й ха ра ніць на мо гіл ках? ка ля мо гі лак, 
аль бо на рас тан цах». А рас тан цы — ета дзе ста-
яў крыж. Але па ха ра ні лі яго на мо гіл ках. Так 
на ста яла рад ня. Дак от я ха чу ска заць, ве ша ль-
ні ка не па він на бу ло ні ў ха це штоб на ча ваў, ні 
на мо гіл ках.

Як ста рэ нь кі ча ла век па мрэ, ад ра зу бя жыць 
той, хто яго да гля даў, па са се дзям, каб па мы лі. 
Па мы лі, адзе лі, і шчэ га во рыць тая, што мые, 
каб аста ві лі руб чык ад яго адзе жы, што па мі-
рае. Аб ычна яе нада спа ліць, тую адзе жу. Гэ та 
сі ль на доб ра, штоб бы ло ў ха це ад гра зы. Не 
знаю, ці ад гра зы, а вот бы ло та кое, што ў дзе-
вач кі ма ле нь кай бы ла чор ная ба ра даў ка, да па-
цер лі той трап кай, і пра йшло. Але трэ ба яшчэ 
пры ка заць. Ну, як пры ка заць, не знаю. І па ба-
лю ча му мес цу, ка жуць, яшчэ па ма гае. Ну пры-
бра лі, ло жаць дзе ў ка го е, на дзі ван ці два сту-
лы, дос кі, на дос кі кла дуць. Па трэб на па-бо жа-
му не на дзі ван, а на сту лі. Пе ра на чуе. Га ло сяць: 
«Ой, мам ко ж мая, ой, га луб ка ж ты мая род не-
нь ка, а на што ж ты мя не па кі ну ла!» Як ча ла век 
ма ла ды па мі рае: «Ох, мае ж руч кі за ла тыя, ко-
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ль кі ж вы ра бо ты па ра бі лі! Ой ты мой са ко лік 
род не нь кі, на што ж ты мя не ад не нь ку па кі нуў!» 
Як на мо гіл кі па вя зуць: «А ку ды ж ты пры йшоў 
сю ды, а на што ж ты сваю ха тач ку па мя няў на 
гэ ту ма гі лу».

Ра нь ше на тка ных руш ні ках тон кіх ха ра ні лі і 
ка за лі: «О, за слу жы ла!». У нас ў Баг ры ма ві чах 
гэ тыя руш ні кі рэ за лі і раз да ва лі. Пер шы па лу чае 
той, хто па шыў, дру гі — хто яму ка паў, астат нія 
раз да ва лі ўсім: ад гро му, ад ба ля чак, ад уся го. Тэ 
па ла цен цэ ла жы лі ра ней ў скры ні, а ця пер у 
сцен кі. А не ка то рыя і кі да лі руш ні кі, ну, гэ та 
ўжо ця пер.

Ста рыя ўсе пры бі ра юцца: рых та ва лі фар-
туш кі, хус тач кі, вы шы тыя кап та ны, спа ніц кі. 
Дзяў чат, от па мя таю, у нас дзяў чын ка, 10 кла саў, 
пад по езд кі ну ла ся, дак яе як ня вес ту па ха ва лі, 
вя нок надзя ва лі. Па ей не бы ло ка му га ла сіць, не 
га ла сі лі. Ма ці ад ра зу с ума саш ла. А так, дак ха-
ва юць з му зы каю. Га доў дзе сяць.

За веш ва юць люс тэр кі. Це ля ві зар за веш ва-
юць. Як ня суць па вёс цы ня бож чы ка, так лю дзі 
вы хо дзяць пра шчац ца, бя рэ мен ныя не вы хо-
дзяць. Ка лі з ха ты вы но сяць, вы мя та юць за па-
кой ным і сту лья пе ра вяр на юць. І трэ ба сес ці на 
тое мес ца, дзе га ла ва бы ла па мер ша га.

Ча роў ні кі цяж ка па мі ра юць. Га дал кі етыя і 
хто пры раб ляе, етыя му ча юцца, ве даю. От у нас 
адзін дзед сі ль на му чыў ся, пра сіў ся ў Бо га. І ня-
вес тка, што яго да гля да ла, ка за ла, што бу ша ва ла 
не шта на кры шы, як бы хо дзіць. І хвоя шу міць. 
Ка ро ву па йшла да іць — ка ро ва «на ды бы». А як, 
ка жа, лу нуў, ста ла ці ха. Мо ча ты ры ці пяць су так 
так му чыў ся.

У Мі цу рах у гэ тым разе ра бі лі дзір ку ў па тал-
ке, і от та ды то ль кі ён да йдзе, а так не.

Гэ ты дзед не сці хаў ні на ад ну мі ну ту, га ва-
рыў з лю дзь мі, якія ўжо па мер лі. А яшчэ я па мя-
таю слу чай. Гра зой па бі ла ў нас у 83 го дзе на 
лу зе лю дзей. Ад на з іх, мая са сед ка, взя ла кніж-
ку бры га дзі ра. Сёс тры га во раць: «Ня хай Лі да 
па ка ман дуе, якое плац це надзець». А ў яе бы ла 
трэ ка ці на вае плац це ў цвя ты. А яны па шка да-
ва лі, што но ве. Я сі ль но так воп ра кі не па йшла 
ім, штоб ад абраць да надзець. Яны ёй аб улі аб-
укна вен ные ба са нож кі і плац це но ша нэ. Як 
надзе ва лі, тое плац це трэс ну ла. А сёс тры ж га-
ва ры лі, хай Лі да па кі руе. Дак ім бы ло ўсё роў на. 
А мне не да ва ла ме сяц па кою. Як за кры ваю во-
чы, яна: «У чым ты мя не ад пра ві ла на той свет, 
ты зна еш, я ні ку да на све ці не вы хо джу, з мя не 
смя юцца, упе ра ці — па рва то, сза дзі — дзір ка!» 
Што мне ра біць, пры ду к ба бам, ка жу: «Не дае 
Аню та спа кою!». Ка жуць: «Едзь у цэр кву». Я 
па еха ла, не пры зна ла ся ні чо га ў той цэр кві, па-
ста ві ла свеч ку, як яны ву чы лі. А ні чо га, усё роў-
на. А пры ду к ёй — ма гі лу са ба кі раз гра буць. 
Што та кое? Ну, лу ну ла баб ка ад на ста рая. Пры-
вез лі з Ка лін ка віч свяш чэн ні ка. Я пад ышла, 
рас ка за ла. Па йшлі мы на ма гі лу, ён пра чы таў 
ма літ ву. Спы таў, што та кое? Я рас ка за ла. «Ку-
пі, — ка жа, — тка ні ну, яко га ко ле ру яна лю бі ла, 
пры йдзі ў цэр кву, па свя ці і воз ле крас та ад ка-
пай і па кла дзі. Я зра бі ла, і як «сто баб ад ха дзі-
ла». І яна мне не сніц ца. Сні ла ся мо праз га доў 

10, то ска за ла: «Я ў 7-й ком на це ву чу дзе цей!» 
Ву чы це ль ні ца яна там.

Запісана ў в. Конкавічы Петрыкаўскага раёна

ад Міцуры Тамары Міхайлаўны.

От у нас ча ты ры го да на зад бы ло. Адзе лі ад ну 
і надзе лі аб ыкна вен ныя та кія пан чо хі, а яны пад-
вяз ва юцца раз інка мі. А я без вні ма нія, за бы ла 
пра тыя раз інкі. От пра йшло 9 дней. І ста ла яна 
мне сніц ца, і ка жа: «От усе лю дзі ідуць па ся лу, а 
пад ыйду да пло ту, пан чо хі ўпа дуць, і не ма гу на-
га мі дзві гаць». Мне то жа лю дзі па са ве та ва лі, я 
па йшла, за ка па ла ля крэс та тыя раз інкі і пе ра-
ста ла яна мне сніц ца.

* * *
На Ка ля ды пра сі лі да зво лу ў гас па да ра па спя-

ваць. Ка за лі: «Дзя дзь ка ці цёт ка, пус ці це па ка ля-
да ваць!» Ад каз ва лі: «Ка ля дуй це!»

Ой, ці до ма-до ма наш пан-гас па дар?
Свя тый ве чар, наш пан-гас па дар.

Ох, хоць не до ма, той не гу ляе.
Свя тый ве чор, той не гу ляе.

Мо ў гу мен цы пша ні цу вее,
Свя тый ве чор, пша ні цу вее.

По про сіў жа ну не да ве ячку,
Свя тый вя чор, не да ве ячку.

Не да ве ячку на га рэ лач ку,
Свя тый вя чор, на га рэ лач ку.

* * *
Ве чор цём ны, ве чор цём ны, ноч ка мі нае.
Свё кар доб ры, свё кар доб ры, 
  свяк ру ха па га на.
Свяк ру ха не пус кае на ву лі цу, бо я ма ла дая.
Пус ці, ма ці, па гу ля ці, я не за баў лю ся,
Ска жу хлоп цам: «Доб ры ве чар» — 
  да й на зад вяр ну ся.

* * *
Пуш на, цеш ча, пуш на,
Про ціў зя це не вуй шла,
Ці ка жуш ка не мае,
Ці на зя ця за бу вае.
Спой, зя це, за ва ро ця мі,
Ды з чыр во ны мі, да ча бо ця мі,
А на зя ця да мя цель мя це,
І дроб ны дождж ідзе.

* * *
На шы сва ты з Це ре бо ва,
На шы сва ты з Це ре бо ва,
Усё па елі, па це ре бі лі.
Усё па елі, па це ре бі лі
Шчэ й жы во га ка ня з’елі,
Па сто лу ка ча ючы,
Па сто лу ка ча ючы
Да й у соль мо ча ючы.

* * *
І ды ба ліць мая га ло ва нь ка,
Мо жа, я й па мру.
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Мо жа, я й па мру,
Ох, і дзя цей пры вя дзі це,
Ка го я й люб лю,
Па са дзі це ў га ло ва нь ках,
Мо жа, я й да йду.
Мо жа, я й да йду,
Вы ка пай це ка ло дзе жа
Ва ма ём са ду.

* * *
Да й, а што ж ето за свет на стаў,
Што сын ма це ру з ха ты пра гнаў.
Да ідзі ж, мам ко, проч ад ме не,
Бо це раз це бе свар ка ў ха це ў ме не.
Да й па шла ж ма ці го рач ка мі,
Да й аб лі ла ся слё зач ка мі.
Да й ішла пол ем, ішла й дру гім,
А на трэ це му ноч ка ста ла,
А на трэ це му ноч ка ста ла,
Да пад ява рам спаць ле га ла.

Гу дзе, стаг не дуб ра вуш ка,
Да сын ма це ру да га няе:
— Ой, вяр ну ла ся ж, мам ко, да ме не,
Бо ў мя не ў ха це тры бя дзен ня:
Пер ша бя да — жон ка ма ла дая,
Дру га бя да — дзя ці на ма лая,
Трэ ця бя да — конь са стай ні не стаў,
Да ён ка мен нем стаў.
Ну, конь, ой, пра гнаў ма це ру.

* * *
Ка ці ла ся зо рач ка па не бу,
Да ўпа ла да до лу.
А хто ж мя не, ма ла дзе нь ку,
За вя дзе да до му.
Аб азваў ся ка зак ма ла дзе нь кі
На са лод кам мя доч ку:
— Гу ляй, гу ляй, дзўчы нач ка,
Я за вя ду да до му.
— Вя дзі, вя дзі, ма ла ды ка за ча,
Да ні дзе не баў ляй ся,
Бо па мне, ма ла дзе нь кай, 
 увесь род за жу рыў ся.
Не так род ная ра дзі ма,
Як род ная ма ці.

* * *
Ба ць кі па сва та лі ня вес ту.
Адзін ба ць ка, дру гі ба ць ка…
А ў ця бе ж сын, у мя не да чка,
Да вай іх па жэ нім.
І за муж, то ль кі жда лі суб оты аль бо ня дзе лі,
Ка лі ўжо ба ць ка раз рэ шыць 
 ёй сха дзіць да сва ёй рад ні.
Еслі раз рэ шыць, яна схо дзіць да рад ні,
Еслі не раз рэ шыць, яна сі дзіць там з імі.

* * *
Ой, дай ты, Бо жа, ня дзе лю да жда ці,
То б я й па йшла б да ро ду гу ля ці.
То б я й па йшла б да ро ду гу ля ці,
Год ба га ты бу дзе час та ва ці.
Уп’ю чар ку, уп’ю дру гую,
А на трэ цю ста ну я й пра сіц ца.

А на трэ цю ста ну я пра сіц ца,
Год ба га ты, як бы мне не спіц ца.
Бо ў мя не до ма тры бя дзе ў ха це:
Ад на бя да — свяк ру ха лі хая,
А дру гая — свё кар на ра віс ты,
А трэ ця — дзі ці на ма лая.
Пад ыду я пад акен ца, гля ну,
Ды па ба чу, што свяк ру ха ро біць.
Ды па чую, што свё кар га во рыць.
А свяк ру ха ў пе чы ве чэ ра нь ку ва рыць,
А свяк ру ха ве чэ ра нь ку ва рыць,
А свё кар ка ду бі нач ку па рыць.
А свё кар ка ду бі нач ку па рыць,
А мой мі лы дзя цін ку ка лы ша,
А мой мі лы дзя цін ку ка лы ша,
Ка лы хаў шы, ба цюх на пы тае:
— На што ж, ба ць ка, ду бі нач ку па рыш?
— Па ру, сын ку, да на тваю жон ку.
— На што ж, ба ць ку, маю жон ку бі ці,
Як па мрэ, род не бу дзе ха дзі ці.
Як па мрэ, род не бу дзе ха дзі ці,
Па мрэ ма ці, не бу дзе ўчаш ча ці.

* * *
— Дзе ва Ма рыя ды й на ра дзі ла Бо жа га сы на,
Тры баб кі пры йшлі, яго ў мо ры ску па лі.
У мо ры ску па лі ды й спе ле на лі,
Спе ле на лі, у цэр каў пан еслі ды й па крыс ці лі.

— Ві дзім, Бо га, ві дзім.

* * *
— І што й жа крас на ка лі на, свя ты ве чар,
Най крас ней шая ма ла дая дзяў чы на,
Свя ты ве чар, па са ду ха дзі ла,
Весь двор асвя ці ла, свя ты ве чар.
У се ні за йшла, се ні за се ялі, свя ты ве чар,
Се ні за се ялі, паны ста ялі, свя ты ве чар.
Паны ста ялі, шап кі зды ма лі, свя ты ве чар,
Шап кі зды ма лі, яе пы та лі, свя ты ве чар.
— Ці ты пан ова, ці ты ка ра ле ва?
— Я не пан ова і не ка ра ле ва, свя ты ве чар.
Баб ка ва да чка, ма ла дая пан ачка, 
  свя ты ве чар.
Шчод ры ве чар.

— Бы ла, бы ла но ча нь ка да ўжо дзень,
Свек ру ха не вес тку да ўно ждзе.
 — Ха дзі, ха дзі, не вес тка, да до му,
Шью та бе ру баш ку да до лу.
На сі, на сі, не вес тка, зда ро ва,
Ужэ ж та бе дру гая га то ва.

* * *
— Дзе ж наш сват падзеў ся,
Дзе ж наш сват падзеў ся.
Ці ў клоч’я ўвяр цеў ся,
Ці на се на жа ці ко сіць.
Ці на се на жа ці ко сіць,
Што ён нас не про сіць.
Не што ў сва ты це лю па ецца,
Не што ў сва ты це лю па ецца.
Ці га рэ лач ка ў боч цы,
Ці га рэ лач ка ў боч цы,
Бу дзе яна ў на шай глот цы.
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* * *
— А ў Іва на чор ныя во чы,
А ў Іва на чор ныя во чы,
Не ба яцца чор най но чы.
— Ай, ча го мне да ба яці са,
Ай, ча го мне да ба яці са,
Сі вы конь пада мной,
Сі вы конь пада мной,
Сі вы конь пада мной,
Вся ра дзі ма за мной.

* * *
— На ша печ ка ра го ча,
На ша печ ка ра го ча,
Ка ра ваю яна хо ча.
А пры пе чак ка лы ва ецца,
А пры пе чак ка лы ва ецца,
Ка ра вай ноч кі п’яны,
Ка ра вай ноч кі п’яны,
Да ўжэ цес та па кра лі,
То ў мех, то ў кі шэ ню,
То ў мех, то ў кі шэ ню,
Сва ім дзе цям на вя чэ ру.

* * *
— Ой, не ся дзі, не ся дзі, Ва неч ка,
Да про чэ ні аке неч ка, па гля дзі,
Ці ха ро шы ме сяц на зор кі,
Ці ха ро шы Іван ка на ко ні.
Ха ро шы, ха ро шы чор ны ўс,
Да ка лі ж яго Бог пры нёс.

* * *
— Ішлі дзе вач кі ў тры ра доч кі,
Зя зю ль ка на пе рад.
Зя зю ль ка на пе рад, усе дзе вач кі на лаў ку се лі,
Анют ка на па сад,
Анют ка на па сад, усе дзе вач кі пес ню пе лі,
Анют ка за пла ка ла.
Анют ка за пла ка ла, пла ча Анют ка,
Пла ча твае дзі цят ко, ця пер твая во ля.

* * *
— Ой, ступ ну ла Олеч ка на па рог,
Да мах ну ла хвас ці наю на пе рад.
Па сту пі ся род ра дзі май,
Бо я іду за бла гос ла ве ні ем, 
Гоцец, маць.
Ця пер я ся ду.
Уся ж мая га ло ва нь ка вен ком,
Род на га ка ра год ку
Уся ж мая га ло ва нь ка.

* * *
— Ой, елко, елко ку ча ра ва,
Во бо ру ста яла, шу ме ла,
А да ро гаю шла, зве не ла.
А да ро гаю шла, зве не ла,
На краю сто ла ззя ла.
На краю сто ла ззя ла,
Всю сваю ро дзі ну за бра ла.

* * *
— Як пры дан кі се лі, ста ялі,
А не так яшчэ сцяг нуц ца,
Як га рэл кі нап’юцца.
А пры дан кі бяз дум кі,
Ды не едуць да дом кі.
У кож най по дзі ця ці,
Ня ма ка му ка лы ха ці.

Мы ня ня чак пан ані ма лі,
Каб на шых дзе так ка лы ха лі.
Едзь мо, сва то вы, да до му,
Бо па елі ко ні кі са ло му.
А як бу дам на ча ва ці,
Бу дам са ло му ку па ва ці.
А як по йдзем па дру гую,
Па ядзяць ко ні кі гні лую.
А як по йдам па трэц цю,
Па ядзяць грэц кую.

Запісана ў в. Навасёлкі Петрыкаўскага раёна

ад Сянько Марыі, 1951 г. н., Крук Ксеніі, 1938 г. н.,

Гумар Марыі, 1933 г. н.

 У по стны дзень на шы ба ць кі, сем’я су шы лі і 
таў клі з кар тош кай ка нап лі і ра бі лі ў ві дзе смя та-
ны та кое па сцін не. З грэч не вай му кі ра бі лі ку ла-
гу і ўчы ня лі ў яе хлеб, по тым за ва ры ва лі. Та кое 
па сцін не і елі. У по стны дзень усе збі ра юцца ў 
ад ной ха це, хто вя заў, хто праў, хто лап ці шые, 
усе за йма лі ся ра бо тай. Ра ней жэ не бы ло све ту, 
дык воз ле пе чы ка мі нок та кі быў, на гэ ты ка мі-
нок кла лі лу чы ну, з дрэў шчэп кі та кія. Ра ней па 
во ча ра дзі ха дзі лі ў лес за гэ тай лу чы най, сён ні 
ты, за ўтра я, і па лі лі яе ў ха це. По тым пры хо дзі лі 
хлоп цы, на шу ўсю ра бо ту ў ку ток, бя руць гар-
мош ку, па юць, а мы ўсе дзяў чы ны тан цу ем у 
лап цях.

Пер шая куц ця

Па сля да жы нак ма ці бра ла се на і ве ша ла ка-
ля іко ны. Ра бі лі квас, ста ві лі яго на стол, по тым 
ма ці да ста ва ла з пе чы куц цю, на стол ла жы ла ся 
са ло ма, браў ся пры го жы руч нік і зва ла ўсіх вя-
чэ раць. Астат кі гэ тай ка шы, куц ці, утрам кі да лі 
ку рам.

Ба га тая куц ця

На ба га тую куц цю ма ці пяк ла блі ны, лад кі, як 
ка жуць, а да чка на за ве ку чу са бак, на за ве ку чу 
пад ру жак, і кі да юць па блі ну. Чый са ба ка ўхо-
піць пер шы блін, чый блін пер шы бу дзе з’едзе-
ны, та і вы йдзе за муж.

Дзяў чы ны адзе ва лі ся ў пры го жыя плац ці. 
Хлоп цы пе радзя ва лі ся ў роз ных жы вёл: у ка зу, 
жу раў ля, мяд ве дзя. Ра ней у тор бы кі да лі са ло, 
кал ба су, усё, што бы ло ў ха це, гро шы да ва лі. А 
яшчэ пе ра адзе ва лі ся ў воў ка, ба бу-ягу, у цы ган, 
у чор та. Ну, у чор та пе ра адзя ва лі ся і ха дзі лі ка-
то лі кі, а пра вас лаў ныя ў каз ла, у воў ка. Ха дзі лі, 
спя ва лі:

 — Доб ры, доб ры ве чар, свя ты ве чар,
Ку ры за пе лі, свя ты ве чар.
Дзеў ка са бі ра ла ся, са бі ра ла ся,
Свя ты ве чар, пры бі ра ла ся.
Пры бі ра ла ся, у цэр каў уйшла,
У цэр каў уйшла, свя ты ве чар.
У цэр каў уйшла, тры свеч кі ня сла,
Тры свеч кі ня сла, свя ты ве чар.
Жы ві це з Бо гам, вер це вы Бо гам,
Свя ты ве чар, жы ві це з Бо гам.
Жы ві це з Бо гам, Ісу сам Хрыс том,
Свя ты ве чар, з Ісу сам Хрыс том.
З Ісу сам Хрыс том, свя тым Раж дзяс твом,
Свя ты ве чар, свя тым Раж дзяс твом.
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Ка лі пе лі эту пес ню, ха дзі лі з ка ле сом. Ка лі 
ха дзі лі з ка зой, то пе лі пес ню пра ка зу, а ка лі 
зор ку на сі лі, то дру гую пе лі.

Ідзе Ка ля да, свя ты ве чар, ідзе Ка ля да,
Ка ля да ідзе, тры свя чы ня се,
Свя ты ве чар, тры свя чы ня се.
Ад на стрэ чан ска, бла га веш чан ска,
Свя ты ве чар, бла га веш чан ска.
Спа саў ка ідзе, звёз дач ку ня се,
Звёз дач ку вя дзе, пе се нь кі пае,
Свя ты ве чар, Ка ля да ідзе.
О, го-го, ка за, о, го-го, шэ ра,
Свя ты ве чар, о, го-го, ка за.
Дзе ка за ро гам, там жы та сто гам,
Свя ты ве чар, шчод ры ве чар.
Дзе ка за туп-туп, там жы та в сна пах,
Свя ты ве чар, шчод ры ве чар.

Запісана ў в. Навасёлкі

ад Гу мар Ма рыі Іва наў ны, 1933 г. н. 

 На Крыш чэн не ўсе ідуць у цэр каў, там ідзе 
служ ба, па сля якой све цяць во ду і лю дзям раз да-
юць. Пры хо дзяць да моў, бя руць гэ ту свя тую ва-
ду і, каб у ха зяй стве ўсё бы ло доб ра, яе п’юць, 
пыр ска юць на жы вёл. Ну гэ та ва да, яна ле чыць 
усе ба лез ні ад лю дзей, ад ху да бы. На Крыш чэн-
не крэс цяць ва ду ў азё рах, ка лод цах.

Ка ля ды

Гу ля лі, свят ка ва лі, у гос ці друг к дру гу ха дзі лі. 
З ка ля да мі ха дзі лі, шчад ра ваць ха дзі лі, вя чэр’я 
спраў ля лі. Ва ры лі куц цю, аб ла жы ва лі яе са ло-
май, по тым вя чэ ра лі. Ка шу ва ры лі з круп ячных. 
На клад ва лі ўсім і вя чэ ра лі, яшчэ на зы ва лі «тай-
най вя чэ раю». На тай ную вя чэ ру елі то ль кі по-
сную ежу. Ва ры лі смя та ну з ка на пель, кі сель ва-
ры лі і вя чэ ра лі. На пер шы дзень Ка ляд ні чо га не 
елі, а на дру гі ўжо елі, пе лі, тан ца ва лі і всё на све-
це ро бяць.

Ха дзі лі ад ха ты к ха це, шчад ра ва лі, пе лі пес ні; 
вы хо дзіў ха зя ін, і мы ў яго шчад ра ва лі.

Ка лі Мі шач ка з ка нём, ка нём.
З ка нём га во рыць, свя ты ве чар.

Ха дзі лі з ка зой. Не то ль кі з ка зой, а яшчэ з ка-
нём ха дзі лі. За йдуць у ха ту і як па чнуць пля саць. 
Пры бі ра лі яго квет ка мі, вян ка мі. А каб не бры-
каў ся, ха зя ін яму се на, ежу да ваў.

А з ха зя іна Мі ко ла ся дзіць,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
Мі ко ла ся дзіць, слё зач ку ўра ніў,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
А ад той слё зач кі ру чай кі па йшлі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
А ад тых ру чай коў воз ера ста ла,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
А ў тым воз еры сам Бог ку паў ся,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
Ха дзі, Бо жа нь ка, к нам вя чэ ра ці,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
За сце лім ста лы ўсе сас но вые,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.

Па ста вім куб кі, да ў тры рад кі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
У пер шым куб ку мя док-ха ла док,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
У дру гім куб ку зе ле но ві но,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
У трэц цім ку бач ку — шчас цця і до ля,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.
Ха ла док-мя док, то ха зя юшке,
Свя ты ве чар, свя ты Ва сі лёк.

Гу кан не вяс ны

У нас на Са ра кі ну пяк лі со рак су ха роў. Вы-
хо дзі лі на двор і зва лі пту шак. Гэ тыя су ха ры 
кры шы лі птуш кам. Ма ці лі чы ла, што птуш кі — 
гэ та про дкі, і іх не трэ ба зліць.

* * *
Ка лі пры хо дзі лі Са ра кі, гу ка лі вяс ну. Я па мя-

таю, яшчэ ма ці мая па лі ла печ, ра бі ла ў пе чы су-
ха ры. Яна вы хо дзі ла на двор, рас крыш ва ла тыя 
су ха ры птуш кам, клі ка ла іх.

* * *
— Вол бу шуе, вес ну чуе,
Дзеў ка пла ча, за муж хо ча.
Не кры чы, во ран, на жэ рэш ся,
Не плач, дзеў ка, на жы веш ся.

Бла га веш чан не

Гэ та вя лі кі пра знік, бо да жэ птуш ка гняз да не 
ў’е. Ні чо га не пе лі, не ра бі лі. Мо жа што і ра бі лі ў 
дру гім ся ле, а ў на шым ніх то ні чо га не ра біў.

Запісана ў в. Ляс ка ві чы Петрыкаўскага раёна

ад Усці но віч Ма рыі Андрэ еўны

Па сха

На кра сім яіц, ежы на ро бім да па ра сят на пя-
чэм, ды і ро бяць гос ці, ды і гас цю юць. Ха дзі лі на 
ба ло та ды сяр па мі жа лі ка ноп лі, су шы лі, а по тым 
з ся мян ра бі лі смя та ну. У чац вер ды ў пят ні цу бя-
лі лі ўсё, у ха це пры бі ра лі ся.

Каз ка пра бус ла

Га во раць, каб на све це бы ло чыс та, Бог на ха-
дзіў на зям ле ўсю гэ ту часць: ву жоў, жаб, усіх гэ-
тых ня чыс ці каў, усіх саб раў у мя шок. Ска заў, 
што не бу дзе на зям ле ўсеё га дас ці гэ тай і на му-
жы ка ка жа: «Ад ня сі, му жык, у мо ра мя шок да 
ўта пі». Му жык яго ня се, а яно ша ве ліц ца на пля-
чах. Му жык ка жа: «Бо жа, а што ты па клаў у той 
мя шок?» Бог ад ка заў: «Што б ні па клаў, та бе гля-
дзець не трэ ба, ня сі яго, за вя за на га, у мо ра да і 
кінь». Му жык усё ня се, ня се, а яно ша ве ліц ца на 
пля чах. «Што ж там та кое», — пад умаў му жык. 
Пад нёс к мо ру да і ду мае: «Дай раз вя жу, ды па-
гля жу ад ным во кам, гля ну, што ж там та кое?» 
Раз вя заў да ту ды во кам глядзь, а жа ба ў во ка 
прыг, а за жа бай — вуж, а за ву жом усе гэ тыя 
ня чыс ці кі рас паў злі ся. Бог та ды ка жа: «Пад вёў 
ты мя не, му жык!». І пры тва рыў яго ў бус ла. «Раз 
ты іх рас пус ціў, ты іх і са бі рай». Вось бу сел і са-
бі рае, і ні ко лі яго не са бя рэ.

На Уз дві жан не ў лес ха дзіць не ль га. Бо там 
усе гэ тыя га ды на са вет збі ра юцца. На зі му ха ва-
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юцца. Яны зноў з’яўля юцца на Бла га веш чан не. 
Ка лі ўся зям ля дві гац ца па чы нае, та ды яны ўсе 
на свет вы хо дзяць.

* * *
Па се яў Бог авёс. Па спо рыў ён з чор там і пра-

спо рыў. По тым Бог ад умаў ся і ду мае, як гэ та бы 
авёс вяр нуць. Бог ду мае: «На вош та чор ту той 
авёс, ён яго не есць! А ў мя не ху да ба есць, і ку ры 
ядзяць», — ду маў. — Як жа мне ў чор та авёс ад ва-
яваць?!» Па ча лі спо рыць, ды ні к чы му не пры-
йшлі. Бог ка жа: «Ні к чы му мы, чорт, з та бою не 
пры дам. Да вай па куль на ёлцы бу дуць зя лё ныя 
іглі цы, то бу дзе мой авёс, а по тым твой». Саг ла-
сіў ся чорт. Бе гаў, бе гаў ён дзе сяць лет і ду мае: 
«Ка лі ж мне той авёс пе ра йдзе?»

* * *
Пры маў ка пра да ма ві ка

— Да ма вік мой, ха дзі за мной,
Як бу ду я, так і ты са мной.

За гад ка «Конь»

— Сям сот свіш ча, ча ты ры піш ча,
Два ста ра жы ста яць,
Две свя чы га раць.

(Ад гад ка)
Хвост — сям сот, ча ты ры пеш чыя — гэ та ча-

ты ры на гі, два ста ра жы — гэ та во чы, дзве свя чы — 
гэ та ву шы.

За гад ка «Жо луд і свін ня»

— Ві са ві сіць, хо да хо дзіць,
Ві са ўпа дзе, хо да з’есць.

За гад ка «Ка ло дзезь»

— У дзе да ві сіць, у ба бы ззяе,
Дзед на ба бу па зі рае.

На зме явік, на Уз дві жан не, ка лі ўсе змеі са бі-
ра юцца па па рам, ад на му не хва тае.

Ён по ўзае па ле су ды шы піць. А па во се ні, блі-
жэй да зі мы, ха ва ецца ў ка пе, пад се нам ды за-
мяр зае там. А ка лі пры хо дзіць вяс на, яго ад хай-
ва юць, і ён зноў шу кае са бе па ру. Вось так на 
Уз дві жан не ўсё і пра ісхо дзіць.

У нас ка за лі, што ка лі ты на Бла га веш чан не 
бу дзеш не шта ра біць, то не бу дзе да жджу ці яшчэ 
што. Лю дзі та ды сяр дча лі і маг лі на ка заць. Маг лі 
за бор па ру шыць ці яшчэ што. Ні чо га не ра бі лі на 
Ка ля ды, Вя лі кан не, у ня дзе лі. То ль кі се на маг лі 
на грэб сці, бо як ка жуць, яно ўжо сжа тае і не жы-
вое, мож на то ль кі па сля аб еду, бо да аб еду ў цэр-
кві слу жэн не. На вя чор ках з пан ядзел ка мы пра лі 
ку дзе лі, а ў пят ні цу вя жуць, ну ўсё што трэ ба. 
Ад бы ва лі ся вя чор кі зі мой. Бы лі ў нас му зы кан ты 
ха ро шыя, і тан ца ва лі і пе лі. Бы ло яшчэ, ка лі 
хлоп цы ба ла ва лі ся і маг лі па ла маць ве ра ця но. 
Ну вось так і пра зна ва лі.

На Па ску свя ціць у цэр каў на служ бу на чную 
ха дзі лі. Ця пер жа і зва на ры мо гуць па свя ціць, а 
не як ра ней. У ха це ўбі ра лі ся ў чыс ты чац вер. Да 
чац вяр га бя лі лі, а ў чац верг убі ра лі ся, за сці ла лі. 
Ма ці пры но сі ла з цэр квы агонь чац вяр го вы.

Запісана ў в. Ляс ка ві чы Петрыкаўскага раёна

ад Буд ніка Аляк сандра Іва на віча, 1922 г. н.

 Пра вя лі хлоп цы дзе вак і ідуць да до му па ву лі-
цы, дзе ў нас да ва рок, а там ба чуць, бе гае бе лы 
ба ран па два ру. Яны ўдвох за кры лі ка літ ку і па-
сту ча лі ў вак но. Раз бу дзі лі ха зя іна: «Ба ран у вас 
вы лез, дзя дзя!» Гэ тыя вы йшлі, пра ўда. Яны, зна-
чыць, па йшлі, ад кры лі са рай і да вай за га няць ба-
ра на, а на ву лі цу ва ро ты за кры лі з ка літ каю. Ка-
жа, бе га лі, бе га лі, гна лі яго, а ён бе гае і ме кае, ды 
ўця кае. По тым пры жа лі яго к ва ро там, што яму 
дзе вац ца не ку ды, но ён як-та ўвя ль нуў і чэ раз ка-
літ ку на ву лі цу пе ра ско чыў, і то ль кі ба чы лі яго. 
Ра ней ка за лі, што гэ та ня чыс ты быў.

* * *
Ідом мы з клу ба з Евай Ні ка ла еўнай, да гэ та га 

дзя дзь ка па мёр ў ся ле. Ева Ні ка ла еўна па йшла 
да мой, а я пе ра ха жу да ро гу. Не йкі конь ідзе, бе-
лы-бе лы ўвесь, і как буд то зві ніць чым. Я ху це нь-
ка за бег ла ў дзве ры, ма ла лі што, но ён сар ваў ся, 
а по тым да мя не да йшло, ку ды ён па йшоў. Гля-
жу, а яго ня ма, ён як рас тва рыў ся. Ма ме гэ та 
рас ка за ла, а ма ці ка жа, зна чыць, не хта па мрэ.

* * *
Ма ці ка за ла, што ра ней, ка лі да ва лі ка пя люш-

нік свін ням, і га во раць, што яго ўжэ ні дзе не бы-
ло. Я па йшла ту ды да лей, на воз ера, ды сто ль кі 
ка пя люш ні ка знай шла шмат. Чую, дзеў кі ідуць, 
я рас пус ці ла во ла сы да раз дзе ла ся на га ла. Бе гаю 
я ка ля гэ та га ка пя люш ні ка, а дзеў кі па ба чы лі, 
кры чаць: «Ру сал ка!». Ды і на ўцёк як па бег лі. 
Пры йшлі на вя чор кі і ка жуць: «Ха ця не пры хо-
дзь це на чор нае воз ера, бо там жы ве ру сал ка». 
Доў га я смя яла ся і ні ко му не рас каз ва ла.

* * *
Па сціў я ка роў ды пры сеў на по лі. Быў у ста-

дзе бы чок. Чую, не шта за ту ры ла: туп, туп, туп… 
Гля жу, ча ла век ля жыць пад ду бам. Ну, я не стаў 
раз гляд ваць і па йшоў да лей. По тым чую, зноў 
туп-туп-туп, я зір, а што-то па ка за ла ся ру сал ка. 
Бя жыць на чац вя рэ нь ках, вро дзе па сцеж ке. Я 
як спу жаў ся, кі нуў тых ка роў, усё. Па бег чэ раз 
лес, а за ле сам жы та, я чэ раз жы та, а там ба ло та, 
а за ба ло там да ро га, я ту ды, а ва ро на як пыц кне. 
Я так спу жаў ся, як пад ско чу.

Запісана ў в. Баклань Петрыкаўскага раёна

 У ад на го дзе да з ба баю ўкра лі хлоп цы сноп 
ма ку. Гэ та ба ба пла ча, а дзед уця шае: «Не плач, 
ба ба, на свя то га Ма ка вея па ба чым, хто наш мак 
ўкраў. Бо ка жуць, усе зла дзеі без шта ноў па пла-
ту ха дзіць бу дуць». Па зі ра ла ба ба на плот, ка лі 
свя ты Ма ка вей, а ніх то го лы па пла ту не ха дзіў.

* * *
У ад ной дзя рэў не жыў поп і дзь як, а за дзе-

сяць кі ла мет раў жыў пан. Зна чыць, поп з гэ тым 
дзь якам слу жы лі са бе і знай шлі са бе ла вуш ку. 
Дзь як по йдзе, што-не будзь укра дзе, сха вае ў 
яком мес цы ды і рас ка жа ка му дзе і што. Та му 
пры хо дзіць уся дзя рэў ня ды і спраш ва юць, дзе 
што ля жыць, поп ім рас ка жа, лю дзі і зна хо дзяць. 
А кі ла мет раў за дзе сяць жыў там пан. Укра лі ў 
гэ та га пана скры ню з гра ша мі, яго ж ра бот ні кі і 
ўкра лі. Поп з дзь якам да бі лі ся ўжэ так, што лю-
дзі ве раць у іх. Пры слаў пан ган ца за па пом і за-
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гад вае яму, каб ён ад га даў, хто гро шы ўкраў. Еслі 
ўга да еш, я та бе даю пша ні цы і па ўскры ні гро-
шаў. Пры язжае поп да до му, уз яў га рэл ку і ка жа 
на дзь яка на: «Усё! Пан нас кон чыць! Трэ ба ўця-
ка ці. Як трэц ці пя тух за пяе, та ды і ўця чэм». Тры 
зло дзеі ўкра лі гро шы: Ака ном, Лё ка і Фур ман. 
Но яны зна лі, што поп угад вае, і па бра лі ко ней у 
пана ды і пры язджа юць к па пу. Адзін ка жа: «Па-
йду, па гля жу, што яны там ро бяць». Пан з дзь-
якам ся дзяць за ста лом, і тут за пеў пя тух. Поп ка-
жа: «Дзь ячо, ужо ёсць адзін». Вор спу жаў ся і пад-
умаў, што поп уга даў, што ён пад вак ном ста іць. 
Пры бег да тых і ка жа, што ўга даў яго поп. Ну, да-
вай ўдва іх по йдзем. Пры йшлі. Ста яць. Зноў пя тух 
за пеў. Поп ка жа: «Дзь ячо, дзь ячо, ужо два ёсць». 
Па бег лі во ры да трэ ця га. Ка жуць: «Да вай утрох 
по йдзем». Пад ышлі да вак на, а пе вень трэ ці раз 
за пеў. Поп ка жа: «Дзь ячо, дзь ячо, ужо трэ ці 
ёсць». А гэ тыя ўсе трое ў ха ту ўва лі лі ся ды па пу 
пад но гі, а поп як спу жаў ся. Во ры ка жуць:

— Ба цюш ка, не вы да вай це нас, што мы гро-
шы ўкра лі.

— А дзе вы іх дзе лі? — пы тае поп.
— У ка нюш не, за дзве ра мі, там яны за ко па ны.
— А вы ні чо га не тар ка лі з гэ та гу яшчы ку?
— Не, не ка пе ечкі.
Пры сы лае пан за па пом, каб той ад га даў. Ну, 

пан пры ехаў і ка жа на ра бо чых, каб ка па лі ў ка-
нюш ні ка ля дзвя рэй. Вы ка па лі яшчык з гра ша мі. 
А пан та кі ра ды, ад крыў, па гля дзеў — усё цэ лае. 
Шко да ста ла яму гро шы ад да ваць і ду мае, пра ўда 
ён мо жа ад гад ваць ці хлу сіць. Вы йшаў на двор. 
Па ймаў жу ка ды сха ваў у ру цэ.У па па бы ла фа-
мі лія Жу коў скі, а пан пра гэ та за быў. Ка жа па-
пу: «Ну, ба цюш ка, ад га да еш, што ў мя не ў ру цэ, 
дык ад дам та бе ўсё, што да кля ра ваў». А поп ка-
жа: «Ну і па паў ся жуч ка ў пан ску ру ку». Пан ру-
ку рас крыў, а там жук. Уга даў поп. Усё ад даў 
пан, што аб яцаў.

Зі мо вы Мі ко ла

К нам ра ней пры хо дзі лі род ствен ні кі з дру гіх 
сёл на пра знік. Пры хо дзі лі ў ха ты, мы іх угаш ча-
лі. Усег да на ста ле доў жэн быць хлеб, соль, зім-
няя ры ба, боршч, за кусь роз ная. Спра шы ва лі 
пра роз ныя дзеі, шчас ця жа да лі, дзя лі лі ся мне ні-
ямі. Ра ней бы ла Мі ко лаў ская цар ква, за раз цар-
квы ня ма, але свя та за ста ло ся.

Запісана ў в. Баклань Петрыкаўскага раёна

ад Жу коў скай Во ль гі Ула дзі мі раў ны, 1950 г. н.

 Ра ней лю дзі бы лі сі ль но ба га тыя. Хле ба ў іх 
бы ло ба га та, уся го. Ну, і Бог па йшоў па гля дзець 
па зям ле, як жы вуць гэ тыя лю дзі. За йшоў к ад-
ной гас па ды не ў ха ту і па пра сіў хле ба. Ха зяй ка 
та ды пек ла блі ны, і ён па ба чыў, што дзе ці рас кі-
да юць хлеб на пад ло зе і топ чуць на га мі.

— Ах, як вы жы ве це ба га та, дык да жа хлеб не 
па ва жа еце.

Па йшоў Бог у поле к жы ту. А жы та ра ней бы-
ло, ад зям лі да вер ху ка ла сок. Гас подзь уз яў ка-
ла сок у ру ку, і ця пер та кое ка рот кае жы та.

* * *
За еха ла злая княж на ў ся ло, а там жан чы на 

ра жа ла дзі ця. Ну, і жан чы на ля жыць на кра ва-

ці, а ўсе лю дзі па ўця ка лі з ха ты. Ра дзі ла жан-
чы на дзі ця, ды ўстаць не мо жа, а тая злая 
княж на і ка жа: «А ўстаць не мо жаш? Сей час я 
ця бе кі пят ком па рыць бу ду». Па ста ві ла чу гун з 
ва дой і за сну ла, так, ма быць, Бог жа даў. Уста ла 
та жан чы на ды ўзя ла той чу гун з кі пят ком і аб-
лі ла тую злую княж ну. Па сля гэ та га ўзнаў пра 
гэ та князь ды пры ка заў убі ваць ўсіх лю дзей. 
Ха ва лі ся лю дзі вез дзе: у ямках, у ле се. А лю дзі 
кня зя пус ка лі пту шак, якія зна хо дзі лі лю дзей і 
пад ава лі знак. Та ды гэ ты князь і ўбі ваў тых лю-
дзей.

Ад ам і Ева

Пус ціў Бог у рай Ад ама і Еву і ка жа:
— Усе яблы кі ешце, то ль кі з ад на го дрэ ва 

яблы кі не ешце.
Ну, Ад ам з Еваю гу ля лі, гу ля лі і пад ышлі к гэ та-

му яблы ку, а на дрэ ве ся дзе ла змяя. Ад ырва лі Ева 
з Ад амам па яблы ку і з’елі. Рас сяр дзіў ся Бог на іх, 
а ка лі яны ўку сі лі, то яны па ба чы лі стыд на са бе, а 
да гэ та га не ба чы лі. Та ды Бог вы гнаў іх з раю, ідзі-
це, зна чыць, на бе лы свет.

Ма літ ва

Во імя атца і сы на, і свя то га ду ха, амінь.
На зям ле Ад ама вай, на га ры Алім пій скай,
Там ха дзі ла пры свя тая Ма цір Бо жа,
І ўсну ла пе рад лі цом бо жым, 
  пе рад лі цом Мі ко ла ем.
А пры хо дзіць да яе сам Ісус і сын Бо жы.
— Мам ка ты мая, мі лей ша, ці ты спіш, 
  ці ты ля жыш?
— Сплю ж, мой сын, ты ж мя не пра бу дзіў.
Сніў ся ж мне сон аб та бе.
Я ж ця бе ві дзе ла спой ман на га, звя зан на га,
На кры жу пры ко ван на га,
Тэр ка цэ, тэр ка ва нае.
Праз рэ бро пра бі ва нае цяк ла кроў твая 
  най свят лей шая,
І пад ала ж тваё це ла тур ною, 
  як ад дрэ ва ка ра.
— Мам ка ж ты мая, то не сон, 
  то ісці на-пра ўда.
Хто бу дзе гэ ту ма літ ву ма ці, 
  той бу дзе да Бо га ўзя ці.
І шко дзіць ні ча ры, ні жа ле за, 
  ні жад ной злой рэ чы.
А ў пан ядзел ку па ра не нь ку, 
  як со ней ка схо дзіць,
Там свя тая ма ці Бо жа сы на свай го 
 за руч ку во дзіць.
Па вя ла на ўтрэнь бо жэ, на служ бу бо жу,
А служ бу бо жу на спо ры, а спо ры ў мо ры.
На мо ры бе лы ка мень ля жыць, 
 а на кам ні цэр каў.
А ў цэр квы пры стол ста іць, 
 а за пры сто лам Хрыс тос Ісус ся дзіць.
Сваі пяць ран умы вае, за нас, 
 грэш ных, кроў па ўсвят лён на му пра лі вае.
Аж ідзе Пят ро з Па ўлам, уча нік яго.
— Пят ро, Па ўло, вер ныя слу гі, 
 на це маю му ку і крэс та ў ру ку.
А ма літ ву гэ тую ня сі це па ўся му све ту
Да ка жы це ста рым і ма лым, 
 кры вым і ня мым, хра мым і сля пым.
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Хто бу дзе гэ ту ма літ ву мо віць 
 у суб оту пе рад усхо дам со нца,
А ў ня дзе леч ку да служ бы бо жай,
Хоць бы не маў грэ хоў, як на дрэ ве ліс тку.
А на не бе звёзд, рай му рас тва рэн ню 
 грэ хоў ма іх атлу чэн не,
Пек ла вя коў ма іх смы кан ня,
Дай жа, Бо жа, нам шчас ця і зда роў’я,
Бо жа нь ка, за сту пі нас у пры ся ку слу чай,
Бо жа нь ка, со хра ні, спа сі нас ад смут ку цяж-

ка га, ал кра сун ку цяж ка га.
Ад бо лі, ад пя ча лі, ад дур но га ву ма, 
 на свед ска га со ро ма.
Свя та Вар ва ра — вя лі ка му ча ні ца, 
 ма лі ся Бо гу за нас, грэш ных.
Кі яўскія пе ча леў скія, 
 ма лі це ся Бо гу за нас, грэш ных.
Анто ній і Фе до цій, 
 ма лі це ся Бо гу за нас, грэш ных.
Чу дот вор ный Мі ко лай, 
 ма лі ся Бо гу за нас, грэш ных.
Гэ ту ма літ ву чы та юць у да ро гу, ка лі гром ідзе, 

пе рад сном.

Ча ра па ха

Саз даў Бог ча ра па ху, та му што па ка раў. Бо 
ў яе чэ рап на глы, яна бы ла сі ль на ўрэд най. Бы-
лі ў яе кры лы і на па да ла яна на лю дзей. Ся да ла 
на лю дзей і маз гі вы яда ла. Ста лі жа ліц ца Бо гу, 
і Бог её даў за тое, што яна на лю дзей на па да ла. 
І ста ла яна з тых пор без крыл по ўзаць мед лен-
на.

Запісана ў Петрыкаўскім раёне

Свя ты Юр’я

 Быў змей, які еў лю дзей. Пры йшла чар га да 
ца ра, бо ўсіх лю дзей з’еў. Ці ад сту пай, ці з’есць і 
ця бе. Ну, зна чыць, ад пра віў цар да чку к мо ру. Па-
ча ла да чка пла каць. А тым врэ ме нем ехаў свя ты 
Юр’я на ка ні ка ля мо ра. Стаў змей вы плы ваць з 
мо ра і то ль кі ха цеў на пасць на дзяў чы ну, а свя ты 
Юр’я пі каю даў змею па між во ка.

Быль пра мя дзве дзя

Да ўно мая ба ба, бы ло да ле ко ў яе поле, і яна з 
дзі цём жа ла на тым по лі. Му жу ка жа: «Ты бя ры 
дзі ця, ды вя дзі да до му, а я да жну». Ідзе да яе мя-
дзведзь. Ён дзе сь ці ла зіў за мё дам ды і за стры міў 
ла пу. Яна ўзя ла дра жа, уз яла і вы ня ла сяр пом 
тую за но зу і ска за ла: «Гос па дзі, спа сі мя не». Мя-
дзведзь уз яў ды і па бег у лес. Пры нёс ёй мя-
дзведзь боч ку мё ду. Яна на бра ла ды і па бег ла да-
до му.

Запісана ў в. Ванюжычы Петрыкаўскага раёна

ад Кудравец Вольгі Максімаўны

Пра мя дзве дзі цу

Быў прадзед, дак у яго бы ла да чка ў Пі лі па ві-
чах. А ра ней не бы ло гас цін цаў, як за раз. Ідзе ён 
к доч ке з гас цін ца мі, але на сус трэ чу ідзе яму 
мяд ве дзі ца. А ён упаў у ка лею ды ля жыць, а яна 
мя сі ла, мя сі ла яго. По тым пад няў га ла ву, ба чыць, 
што яна па йшла, ды то ль кі тор бу з гас цін ца мі 
ўкра ла. Дзед устаў ды і па йшоў да моў.

Ма літ ва

От чэ наш, спа сі нас,
Па за ла той га ры вы шла тры...
Адзін све чэ суч ча, дру гі за жы гае, 
 трэ ці да рож ку пры чыш чае,
А Бо жа Ма ці бла гас лаў ляе.

Каб дождж па йшоў

Усё ся ло бя руць лён, прад уць. По тым ня суць 
у цэр каў, блас лаў ля юць і ка жуць: по тым па сля 
гэ та га дождж по йдзе.

Ну ўжо га доў двац цаць, да ўно гэ та не ра бі лі. 
Ну, яшчэ ка лі дождж не шоў, мак сы па лі ма лыя 
дзе ці ў ка ло дзеж.

Мак све ча ны, све ча ны ў цар кве. Ну, мак свя-
ці лі на Ма ка вея, і за тым дзет кі сы па лі ў ка ло дзеж.

Пра асі ну і арэш нік

Ха ва ла ся пры свя тая Ба га ро дзі ца ад гра зы. 
Пад ышла да асі ны, а та яе не пры ня ла. Па йшла 
яна да арэш ні ка, і арэ ша нь ка яе пры гла сі ла. «А 
ты, асін ка, век бу дзеш ка ла ціц ца». Па гэ та му з 
тых пор усе ха ва юцца за арэш чы ну, бо Пя рун не 
б’е ту ды гра зою.

Пра бус лоў

Саб ра лі ся бус лы ўля таць і аста ві лі ад на го. 
Адзін му жык уз яў та го бус ла са бе да до му. Ну, ён 
пе ра зі ма ваў, а ка лі пры ля це лі бус лы, ён ха цеў 
вы ле цець і кі нуў ся ў печ, ды зга рэў.

Запісана ў Петрыкаўскім раёне

ад Аўчыннік Варвары Паўлаўны

Ка ля ды

 Пад ыхо дзі лі да во кан ды і ка за лі: «Шчад ра-
ваць ці ко ля ды да ваць?». Хто ка заў «шчад руй», 
дык мы і шчад ра ва лі, а бы лі, хто ка заў «не ка да», 
дык мы та ды шлі да лей. На алад ку га да лі. Алад ку 
пер шую спя чэш у пе чы, за па зу ху і па бег. Па сля 
та го, як па шчад ра ва лі, па сля слоў ха зя іна ці ха-
зяй кі ка за лі: «За гэ тым сло вам, жы ві це з бо гам».

У чыс тым по лі

У чыс тым по лі, на кур га не,
Там ста яла ста да ко ней.
Я яго па ймаю да асяд лаю,
Да й па еду па чу жую зем лю,
Па ка ра леў ну.
Жа ні це ся, ве ся лі це ся.
Дай, дзя дзь ка, пі рог.
Не да лі пі ра га.
Ва зь му ва ла за ра га, а ка бы лу за гру дзі ну.
Па вя ду к Бе ль ку на га ріл ку.

Ка ляд ная пес ня

Я та бе па ка ля дую,
Як умрэ жон ка,
Да ва зь му дру гую.

Вось та кую яшчэ пе лі. Бы вае, ка лі па спя ва ем 
гэ ту пес ню, а ха зя ін возь ме па лку ды за на мі. 
Кры чыць: «Я та бе дам «жон ка па мрэ!».

Го-го-го, ка за

Го-го-го, ка за, 
Го-го-го, шэ ра,
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Дзень ты ха дзі ла, 
Дзень ты блу дзі ла,
Па цём ным ле су, 
Па цём ным ба ру.
Што ж ты ба чы ла 
— Стрэ ль ца-ма лад ца,
Ён жа ця бе ўб’е, 
Шку ру аб дзя рэ.
Тваю шку рач ку. 
На га рэ лач ку,
А тваё мясцэ 
На та рэ лач ку.
Дзе ка за на гой, 
Там жы та ка пой,
Дзе ка за ро гам, 
Там жы та сто гам.
А за гэ тым сло вам:
— Жы ві це з Бо гам!

Вя сел ле

Ка лі нра віў ся дзяў чы не жа ніх, ды і ба га ты 
быў, та ды жа ні лі. У дзяў чы ны да лжно быць пры-
да нае. Ра ней жа пра лі і тка лі. Да і зям лі ба ць ка 
ад ва ліць, каб ма ла свая зям лю.

Ка лі ідуць у сва ты, то бя руць га рэл ку. Са бі ра-
юць бра тоў, дзя дзек, ну, рад ню. Но то ль кі ў суб-
оту і ве ча рам. Пад ыхо дзяць да вак на і пы та юць: 
«Ці е ў вас ця лі ца?» Шуш ка мі ха дзі лі ў сва ты. На 
сва ты яшчэ са се дзей за вуць, са дзяц ца за стол, 
п’ць і да га вар ва юцца.

Ка лі дзеў ка не хо ча вы йці за муж, у нас ні чо га 
не ра бі лі, не ха це лі ба ць коў рас стра іваць. Сва-
дзь бу гу ля лі суб оту і ня дзе лю, а ў пан ядзе лак 
ужо кон чым.

Не збі ра ла ма ла дая сва іх пад ру жак пе рад сва-
дзь бай. У нас та ко га не бы ло. Да сва дзь бы ў пят-
ні цу ве ча рам пры га таў лі ва лі ежу. Укра ша лі яе 
бу маж ны мі квет ка мі, а ця пер та ко га ня ма. Вя за-
лі вян кі на сва дзь бу, пе лі пес ні.

Як ма ла дых за вуць

Ой, ёлка, ёлка зя лё на,
У ле се рас ла, шу ме ла,
У ле се рас ла, шу ме ла,
Да ро гай шла, зві не ла.
Да ро гай шла, зві не ла,
На ста ле ста ла, за ззя ла.
На ста ле ста ла, за ззя ла,
Усю сваю ра дзі нач ку за зва ла.

* * *
Уля тай це са ро кі, 
Уля тай це са ро кі, 
На ля цяць во ра ны,
На ля цяць во ра ны, 
На ля цяць во ра ны 
З чу жой ста ра ны.
А мы вас не пра сі лі, 
А мы вас не пра сі лі 
До ма есці ка шы.

Ка ра вай

Да ра но ў тым до ме вя сел ле,
Да ра но, ра но ў тым до ме вя сел ле,
Да ра но, ра но ў той ха це пе куць ка ра вай,
Да ра но, ра но, да ў тым ся ле есць ка ра вай.

Да ра но, ра но, да ся мі кры ніц ва дзі ца,
Да ра но, ра но, да ся мі кры ніц ва дзі ца,
Да ра но, ра но, да ся мі па лей пша ні ца,
Да ра но, ра но, да ся мі па лей пша ні ца,
Да ра но, ра но, да ся мі ку рэй яіч ка,
Да ра но, ра но, да ся мі ку рэй яіч ка.
Да ра но, ра но, да ся мі ка роў мас лі цо,
Да ра но, ра но, да ся мі ка роў мас лі цо.
Да ра но, ра но, да ся мі пчо лак мя до чак,
Да ра но, ра но, да ся мі пчо лак мя до чак.
Да ра но, ра но, да ся мі бя до чак.
Бла гас ла ві, ацец і ма ці, ка ра вай на чы на ці.
Бо гам слаў лю, Бо гам слаў лю, Бо гам слаў лю.

Каб ня вес та не ўцек ла, кал кі га ро дзяць. За-
бор ро бяць, каб ня вес та не ўцек ла. Бя руць ма-
лат кі, та па ры і ро бяць від, што ро бяць за бор.

За гра бай, ма ці

За гра бай, ма ці, жар, жар,
За гра бай, ма ці, жар, жар,
Бу дзе та бе доч кі жаль.
За кі дай, ма ці, дро ва,
За кі дай, ма ці, дро ва,
Аста вай ся зда ро ва.
Угра бай, ма ці, по пел,
Угра бай, ма ці, по пел,
Бо мы тваю доч ку схо пім.

Бра ні ла ма ці доч ку

Бра ні ла ма ці доч ку на са лод кім мя доч ку.
За кі дай, ма ці, дро ва,
За кі дай, ма ці, дро ва,
Аста вай ся зда ро ва.
За гра бай, ма ці, жар, жар,
За гра бай, ма ці, жар, жар,
Угра бай, ма ці, по пел,
Угра бай, ма ці, по пел,
Бо мы тваю доч ку схо пім.

Во па лі бя ро за

Во па лі бя ро за, во па лі куд ра ва,
А на той бя ро зі зя зю ля ку ка ва ла,
А на той бя ро зі зя зю ля ку ка ва ла,
Гэ та не зя зю ля, а род на ма ці,
Ся дзе ла, пра ва жа ла сы на ў сал да ты,
Ся дзе ла, пра ва жа ла сы на ў сал да ты.
Ой ідзі, ідзі, сын ку, доў га не баў ляй ся,
Чэ раз го дзік, дру гі да до му вяр тай ся,
Чэ раз го дзік, дру гі да до му вяр тай ся.
Вось пра хо дзіць го дзік, дру гі на сту пае,
Ма ці свай го сы на да до му ча кае,
Ма ці свай го сы на з вой скам ажы дае.
Вось пра хо дзіць го дзік, дру гі на сту пае,
А на трэ ці го дзік едзе сын мой Гле ба,
А на трэ ці го дзік едзе сын мой Гле ба.
Ой ці ра да, мам ка, ой, ці ра да мною,
Ой ты ра да мною, ма ею жа ною,
Ой ты ра да мною, ма ею жа ною.
Ой ра да, сын ку, ра да я та бою,
То ль кі я не ра да тва ею жа ною.
Па са дзі ла сын ку за стол у ку то чак,
Ня лю бу ня вес тку не дзе ў па ро зе.
Па ста ві ла сын ку га рэ лач кі, мё ду,
А ня лю бай ня вес тке змя іна га яду,
А ня лю бай ня вес тке змя іна га яду.
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Ой, та ня вес тка ві но то не пі ла,
Взя ла то ві но ў ад но мес та злі ла.
Ой, жа Бо жа, Бо жа, што я на ра бі ла,
Сва іх род ных дзе так на век раз лу чы ла.
Па ха ва ла сын ку ў зя ле ным са доч ку,
Не лю бу не вес тку на жоў тым пя соч ку.
Па са дзі ла сын ку чыр во ну ка лі ну,
Не лю бай ня вес тке су хую ялі ну.
Ой, а та ка лі на ста ла за сы ха ці,
А та ялі на ста ла рас цві та ці.

* * *
Вы праў ля ла ма ці сы на ў сал да ты,
Вы праў ля ла ма ці сы на ў сал да ты,
Не лю бу ня вес тку ў поле жы та жа ці,
Вы праў ля ла ма ці сы на ў сал да ты,
Не лю бу ня вес тку ў поле жы та жа ці.
Ідзі, не лю ба, ідзі жы та жа ці,
Ідзі, не лю ба, ідзі жы та жа ці,
А не вы жнешь жы та, то не ідзі да ха ты,
Ідзі, не лю ба, ідзі жы та жа ці,
А не вы жнешь жы та, то не ідзі да ха ты.
Жа ла яна, жа ла, жа ла, не да жа ла,
Жа ла яна, жа ла, жа ла, не да жа ла.
Да на тым жа по лі та па лі най ста ла.
Пры йшоў сын да до му, здрас твуй, род на ма ці,
Пры йшоў сын да до му, здрас твуй, род на ма ці,
Дзе мая дру жы на, што не ідзе ўстра ча ці.
Пры йшоў сын да до му, здрас твуй, род на ма ці,
Дзе мая дру жы на, што не ідзе ўстра ча ці.
Ма ці мая, ма ці, а што за на ві на,
Ма ці мая, ма ці, а што за на ві на,
Што на на шым поле рас це та па лі на,
Ма ці мая, ма ці, а што за на ві на,
Што на на шым поле рас це та па лі на.
Не пы тай ся, сын ку, пра сваю дру жы ну,
Не пы тай ся, сын ку, пра сваю дру жы ну,
Бе ры та па роч ка ды ся чы та па лі ну,
Не пы тай ся, сын ку, пра сваю дру жы ну,
Бе ры та па роч ка ды ся чы та па лі ну.
Як сяк нуў адзін раз, яна па хі лі лась,
Як сяк нуў дру гі раз, яна па хі лі лась.
Не ся чы ты ме ня, я ж твая дру жы на,
А там у ліс точ ку спіць твая дзя ці на.
Ой ты ж Бо жа, мой Бо жа, што ж я на ра бі ла,
Сва іх род ных дзе так на век раз лу чы ла.

Ой, жу раў ка, жу раў ку

Ой, жу раў ка, жу раў ку,
Ой, жу раў ка, жу раў ку,
Ча го кры чыш уран ку?
Ой жа, як жа мне не кры чаць,
Ой як жа мне не кры чаць,
За ўтра вы со ка ля таць,
За ўтра вы со ка ля таць,
На чуж бі не мая маць,
На чуж бі не мая маць.
Яна бу дзе мя не ждаць,
Яна бу дзе мя не ждаць,
Мая ма ці ждзе мя не,
Мая ма ці ждзе мя не,
Як вя чэ ра ці дае,
Як вя чэ ра ці дае,
Той ло жач кай пад ае,
Ад на ліш няя ло жач ка
Дзе мая до чач ка,

Ад бі ла ся ад ра доў,
Ад бі ла ся ад ра доў,
Як той ка мень у во ду
Ад бі ла ся да ля жыць,
На чуж бі не цяж ка жыць.
Ой, жу раў ка, жу раў ку,
Ой, жу раў ка, жу раў ку,
За ўтра да ле ка ля таць.

Ой, за га рою

Ой, за га рою со ней ка з’яе,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
А Ва нь ка ко ні ка сяд лае,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
Ой, ко ню, ко ню, я та бе прад ам,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
Ва нь ка, Ва нь ка, не прад ай мя не,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
Не прад ай мя не, спа сай на ся бе,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
Я ця бе прад ам за трыс та зло тых,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.

Ой, плы ве чо вень

Ой плы ве чо вень, да й ва ды по вень,
Да па кры ты ду бам, да па кры ты ду бам.
Ой, не хвас тай ся, хлоп чык, ку ча ра вым чу бам,
Ку ча ра вым чу бам, ку ча ра вым чу бам.
Ой, як вы йдзешь ты на ву лі цу,
Твой чуб раз аўец ца, твой чуб раз аўец ца,
А за хлоп чы ка ўсе дзеў кі б’юцца,
Усе дзеў кі б’юцца, усе дзеў кі б’юцца.

Тро іца

Ой, Ган нач ка, ой, Ган нач ка, 
Ча го ў дру го ся ло гле дзіш?
Хо ча мя не маць, 
Хо ча мя не маць 
У дру го ся ло ад даць.
А я не ха це ла, а я не ха це ла, 
Бо жа міл, па ка раз гля дзеў,
Ой, як раз гля дзе ла, ой, як раз гля дзе ла, 
Бо жа міл, са ма па ля це ла.
Се ла, па ся дзе ла, се ла, па ся дзе ла, 
Бо жа міл, ста ла про сціл за сці лаць.
По сцель за сці ла ла, по сцель за сці ла ла, 
Гос ця да жы да ла,
Гос ця да ра го, гос ця да ра го, 
Бо жа міл, та тач ку род на га.

* * *
Ох, ма мач ка род ная, 
да з кім ты мя не па кі ну ла,

Я ж аста ла ся ад на, да ка го я ж пры хі лю ся,
Хто ж мя не, мая мам ко, па гля дзіць,
Хто ж мя не, мая мам ка, па шка дуе,
Я ж аста ла ся круг лай се ра ці наю.
Ты ж мя не, мам ко, за бы ла ся,
Ты ж, мая мам ко, доў га не ля жы,
Ідзі за мною да за бя ры.

Дуб ра вуш ка

О, мел кія ло зы, ці хія бя ро зы, 
Шчэ й дуб ра вуш ка, Шчэ й дуб ра вуш ка, 
Да за ба ле ло це ло сал дац кае бе лое, 
Шчэ й га ло вуш ка, шчэ й га ло вуш ка, 
Да к май му це лу сал дац ка му бе ла му не да ха джае,
Не да ха джае, то ль кі да ха джае, то ль кі да ха джае 
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Брат, та ва рышч мой.
Брат, та ва рышч мой, 
Та ва рышч, рас пра дай мае да бро,
Па ла ві ну ся бе, па ла ві ну па ха ра ні це мя не.
Па ха ра ні це ж мя не в лу зе пры бя ро зе, 
 пад ка лі наю,
Пад ка лі наю птуш кі бу дуць шча бя таць, 
 ка лі ну кля ваць.

Запісана ў в. Багрымавічы Петрыкаўскага раёна 

ад Кар ца вай Лідзіі Паўлаўны, 1951 г. н.

 Ой, у лу зе, лу зе

Ой, у лу зе, лу зе ка лі на ста яла,
А на той ка лі не зя зю ля ку ка ва ла,
А на той ка лі не зя зю ля ку ка ва ла,
А то ж не зя зю ля, то ж мая ма ту ля.
Яна сы на па сы ла ла ў сал да ты,
Яна сы на па сы ла ла ў сал да ты.
Ой, ідзі, сы но чак, доў га не баў ляй ся,
Чэ раз тры га доч кі на зад вяр тай ся,
Чэ раз тры га доч кі на зад вяр тай ся.
Вось пра хо дзіць го дзік,
Вось пра хо дзіць дру ге нь кі,
А на трэ ці го дзік едзе мой сын мі ле нь кі,
А на трэ ці го дзік едзе мой сын мі ле нь кі.
Ой, ці ра да, ма ці, ой, ці ра да мною,
Ой, ці ж ра да мною, ма ею жа ною,
Ох, як ра да, сын ку, ра да я та бою,
То ль кі я не ра да тва ею жа ною,
То ль кі я не ра да тва ею жа ною.
Па са дзі ла сы на за ста лом у ха це,
Не лю бу не вес тку ка ля па ро гу.
Па ста ві ла сын ку са лод ка га меду,
Не лю бай не вес тке, га дзю ча га яду.
Па ха ва ла сы на ў лу зе пад ка лі най,
Не лю бу не вес тку пад ка лю чай ялі най.
Крас ная ка лі на ста ла вы сы ха ці,
Ка лю чая ялі на ста ла рас цві та ці.
Ой, Бо жа мой, Бо жа, што я на ра бі ла,
Ма ла ду се мей ку з све ту згу бі ла.

Пер шы дзень у ня вес ты

Пры гла ша лі сяб роў ня вес ткі і вя лі бяс еду, а 
за раз усе без пры гла шэн ня хо дзяць. Яшчэ мне 
ве ль мі спа да ба ла ся ка лі на. Яе ве ль мі хо ра ша 
ўпры гож ва лі. Пе лі свя точ ные пес ні, свя точ ні ца 
дзяр жа ла свеч кі.

Га ва ры ла на ша Надзеч ка

Га ва ры ла на ша Надзеч ка, 
Што за муж не па йду,
Бо я свай го Ва неч ку не люб лю.
Па лю бі ла яблы нь ку і гру ша нь ку,
Па лю бі ла Ва неч ку, як ду шач ку.
За ві ва ль ні ца — сцер ва, за ві ва ль ні ца — сцер ва,
Ма ла дую кра су сцер ла, у-у-у.

Па сля гэ тай пес ні рва лі ка лі ну. Хлоп цы ста-
ра лі ся рваць бо льш на сваю сто ра ну, а дзяў чы-
ны на сваю. Па рва лі ка лі ну, пры но сяць ка ра-
вай. Вы но сяць ка ра вай, ка ра вай ні цы шлі і спі-
ва лі.

Ой, ра на, ра на ка ра вай дзя ліць ра на,
Ой, ра на, ра на ка ра вай дзя ліць ра на.

Ра ней ка ра вай пек лі нераз вя дзен ые жан чы ны.

Запісана ў Петрыкаўскім раёне

ад Па ўта ран Надзеі Тра фі маў ны, 1914 г. н.

Ка ля ды

Ка ля да ва лі, гу ля лі, свят ка ва лі, спя ва лі, пад 
вок на мі ха дзі лі.

Адзі ва лі шап кі роз ныя, якія ха ва юць лі цо. Ка-
зу ра бі лі, ха дзі лі з ка зой.

Як гу ка лі вяс ну

Ха дзі лі на по прат кі, у гос ці ха дзі лі, у ка го вя-
лі кая ха та.

Вяс на — крас на, а чу жыя жон кі ткуць, а я, 
ма ла дая, ні чо га не ра бі ла.

Па сля Ка ляд гу ка лі вяс ну. Пе рад по стам гэ та 
ўсе бы ло. Ма ці пек ла пе ра гі, яйца ва ры ла, ну і 
ўсе. Ка лі мы ха дзі лі клі каць, яшчэ снег быў, ха-
лод на бы ло. Ра бі лі па мост з са ло мы, ваз вы шэн не.

А на Са ра ка свя тыя хлоп цы па лкі кі да лі чэ раз 
кры шу. Ма ці пек ла пі раж кі.

Ха дзі лі ва ла чоб ні кі па ха там і спя ва лі. На Па-
сху кра сі лі яеч кі, я ве ль мі ў біт кі люб лю гу ляць. 
Тры дні ў па сху гу ля лі. Ра бі лі яйца з дрэ ва, ды і 
ха дзі лі гу ляць. Сто ль кі па схі пры но сі лі. А мой 
дзед ра ней ра біў: за пус каў у яеч ка сма лу, каб не 
па бі лі. Кра сі лі ў роз ные цве та: сі нія, крас ныя, 
роз ныя. У біт кі гу ля лі на дру гі дзень.

Ха дзі лі на клад біш ча на Па сху на дру гі, на 
трэ ці дзень. Ба цюш ка пры езжаў з пеў чы мі, ма лі-
лі ся Бо гу. Не слі на клад біш ча па ску і яйко. Кла лі 
на мо гіл ку, кла лі, каб не да па ры бы лі, бо ка за лі, 
што па ру па кла дзеш, бу дзе грэх.

Па сля Па схі свят ка ва лі Ра даў ні цу. Ра даў ні цу 
век свят ка ва лі, ба цюш ка ма літ вы чы таў. У пят ні-
цу, ка лі бы лі по сныя дзя ды. Спраў ля лі тры дні ў 
пят ні цу, суб оту і ў ня дзе лю.

На Тро іцу бы ло бя ро зу ста ві лі пад вок на мі. 
Мы то ль кі не пры зна ва лі гра да вую се ра ду, на 
Тро іцы.

А на Юр’я ні чо го не ра бі лі, так свя та бы ло.

Запісана ў в. Ляс ка ві чы 

ад Ту ра вец Надзеі Пят роў ны, 1905 г. н.

 Ка лі зі ма схо дзі ла, па чы на лі клі каць вес ну.
— Ой, вяс на крас на, чу жым жон кам мі ла,
А я, ма ла дзе нь ка, не тка ла, …
Плы ві, плы ві, ку жэ ль ка, у чу жо акен ца,
А ка мне пры плы ві, па ла цен це.
А я, ма ла дзе нь ка, не шы ла,
То ль кі во ду ў ра ша це на сі ла.

* * *
Ка ра вай пек лі, ха ра во ды ва дзі лі, пес ні пе лі, 

ра бі лі елку з роз на ка ля ро вай бу ма гі. На са ра ка 
свя тых пе ра кід ва лі чэ раз ха ту па лкі со рак раз. 
Ва ры лі со рак ва рэ ні каў з ка нап ля ны мі сем’ямі.

* * *
Па след няя не дзе ля пе рад по стам — Мас ле ні-

ца. Ну, мы на зы ва лі Мас ле ная ня дзе ля. Пек лі 
блі ны «грэц кія».

Бя ро за-бя ро за

Бя ро за-бя ро за ў ле се ста яла,
Лю-лі, лю-лі, ста яла.
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У ле се ста яла, гал лё па пус ка ла.
Ма ла ды Алек сандр, ча му не жа ніў ся?
Вот я не жа ніў ся, сі ль на за жу рыў ся.
Ма ла дая Ган на, ча му за муж не ідзе?
Вось я за муж не іду, сва тоў спа дзя ва ла,
Сва тоў спа дзя ва ла, да не ўсе ба га ты,
А не з тых ба га тых, да не ма ні якіх.

* * *
Шла да цэр каў кі но ча нь кай,
У цэр каў кі све чач кі за па лі ла.
Са мі за га рэ іся, са мі служ кі за слу жы лі ся.

Гэ ту пес ню спя ва лі на Вя лік дзень. По йдуць 
у цэр каў, па сля служ бы вы йдуць і па чнуць спя-
ваць яе. Ва ла чоб ні кі ха дзі лі з ма кам, а за раз 
ужо ніх то не хо дзіць. Ку ма да мя не ха дзі ла час-
та ваць. Дзет кі бе га лі ў ва ла чоб ні кі і ся гон ні бе-
га юць.

* * *
На Ка ля ды ха дзі лі ца ры ў тап ках пры го жых. 

Ра бі лі іх з роз на ка ля ро вай бу ма гі: зя лё най, крас-
най, жоў тай. На Ка ля ды час та пе ры дзе ва лі ся ў 
ба бу, дзе да і жы да. Ра бі лі звяз ду, ха дзі лі пад вок-
на мі.

Запісана ў в. Кон ка ві чы Петрыкаўскага раёна

Хо дзіць Ва нь ка

Хо дзіць Ва нь ка над ра кою,
Хо дзіць Ва нь ка над ра кою.
Ча му, Ва нь ка, ту та хо дзіш,
Ча му, Ва нь ка, ту та хо дзішь?
Ці ты, Ва нь ка, ры бу ло віш,
Ці ты, Ва нь ка, ры бу ло віш?

* * *
Ой, моя жон ка — ноч ка,
Ой, моя жон ка — ноч ка.

Пла ва лі шэ рыя гу сі па ва дзе

пла ва лі да шэ рыя гу сі па ва дзе,
Ой, то не гу сі, а шэ рыя ле бе дзі,
То не гу сі, а шэ рыя ле бе дзі.
Ой, па пус ка лі шэ рыя пер’я па ва дзе,
Па пус ка лі бе лыя пер’я па ва дзе.
Ой, то не пер’я, да дзя во ча кра са та,
То не пер’я, да дзя во ча кра са та.
То ў Ма шы да за пла ка ны гла за,
То ў Ма шы да за пла ка ны гла за.
Ой, што ўчо ра да па ву лі цы ха дзі ла,
То ўчо ра да па ву лі цы ха дзі ла.
Ой, да ма лое дзі цят ко ра дзі ла,
То … ма лое дзі цят ко ра дзі ла.
Ой, плы ве ма лое дзі ця тач ко ра кою,
То плы ве ма лое дзі ця тач ко ра кою.
Ой, не бя ры ся за бе ра жок ру кою,
Не бя ры ся за бе ра жок ру кою.

Ой, у по лі бя ро за ста яла

Ой, у по лі бя ро за ста яла.
Ка жа ма ці, што сы на ў вой ска ад праў ля ла,
Ка жа ма ці, што сы на ў вой ска ад праў ля ла.
Ідзі, ідзі, сын ко, ідзе не бо чэ раз ля сок,
Чэ раз тры га доч кі вяр тай ся,
Чэ раз тры га доч кі да до му вяр тай ся.

Ой, пра шоў га до чак, пра хо дзіць дру гі,
На трэ ці га до чак пры шоў мой сы но чак,
На трэ ці га до чак пры шоў мой сы но чак.
Ох, ці ра да, ма ці, ой, ці ра да мною,
Ох, ці ж ра да, ма ці, ма ёю жа ною.
Ох, я ра да сын ку, ра да я та бою,
Но не ра да сын ку, тва ёю жа ною.
Па са дзі ла сын ко за стол у ку то чак,
Ма ла ду не вес тку ў цём ны ўга ло чак.

Смут ны ве чар

Смут ны ве чар, смут ны ра нак,
Смут ны ве чар, смут ны ра нак.
Па ехаў мой сы но чак,
Як па ехаў ён на вай ну,
Ён па ехаў на вай ну.
Пус ціў ка ня на да лі ну,
Лег спаць ён на да лі не.
Спіць ча сі ну, спіць дру гую,
Спіць ча сі ну, спіць дру гую.
Ой, уз яла ся чор на хма ра,
Ой, уз яла ся чор на хма ра.
Устань, ка за ча, хо піць спаць,
Устань, ка за ча, хо піць спаць.
Едуць тур кі па да лі не,
Едуць тур кі па да лі не,
За бра лі, ка за ча, твай го ко ні ка,
Ой, за бра лі, ка за ча, твай го ко ні ка.
Ня хай бя руць, бу дзе дру гі,
Ня хай бя руць, бу дзе дру гі.

Ка ляд ная пес ня

Ой, што-та ў ба ру шу міць і гу дзе,
Свя ты ве чар, шу міць да гу дзе.
Шу міць да гу дзе, пчо ль на мат ка ідзе,
Свя ты ве чар, пчо ль на мат ка ідзе.
Пчо ль на мат ка ідзе, ро ікі вя дзе,
Свя ты ве чар, ро ікі вя дзе
І пча ліс тыя, і мя дзіс тыя.
А к ка му вя дзе, к пану ейне му,
Я та бе, дзя дзь ка, па ка ля дую,
Свя ты ве чар, па ка ля дую,
Як па мрэ дзіў на, возь меш дру гую,
Свя ты ве чар, возь меш дру гую.

Па сі не му мо ру чоў нік плы ве,
Свя ты ве чар, чоў ні чак плы ве.
А ў тым чоў ніч ку Ва сі ль ко ся дзіць,
Свя ты ве чар, Ва сі ль ко ся дзіць.
Ва сі ль ко ся дзіць, стру жа стру жач кі,
Свя ты ве чар, стру жа стру жач кі.
Стру жа стру жач кі, пі ша ліс точ кі,
Свя ты ве чар, пі ша ліс точ кі.
Ой, ма мо, ма мо, ку пі мне шу бу,
Свя ты ве чар, ку пі мне шу бу.
Я па еду ў Кі еў жа ніц ца,
Свя ты ве чар, у Кі еў жа ніц ца,
Свя ты ве чар, Бо гу ма ліц ца,
Бо гу ма ліц ца, Хрыс то су кла няц ца,
Свя ты ве чар, Хрыс то су кла няц ца.

Чыр во на ка лі на вес ну кра сі ла

Чыр во на ка лі на вес ну кра сі ла,
Свя ты ве чар, вес ну кра сі ла,
Вес ну кра сі ла, дзеў ку пус ці ла,
Свя ты ве чар, дзеў ку пус ці ла.
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Ці ты, да чка, як пан енач ка,
Свя ты ве чар, як пан енач ка,
Ці ты, па поў на, ці ты ка ра леў на,
Свя ты ве чар, ці ка ра леў на.
Я не па поў на, я не ка ра леў на,
Свя ты ве чар, не ка ра леў на,
Арце ма ва да чка, як пан енач ка,
Свя ты ве чар, як пан енач ка.
Ой, не каз ні це, ку чы да ры це,
Свя ты ве чар, ку чы да ры це,
Ка рот кі світ кі, па мер злі лыт кі,
Свя ты ве чар, па мер злі лыт кі,
Ка рот кі штан цы, па мер злі пеў цы,
Свя ты ве чар, па мер злі пеў цы.
Доб рый ве чар, дзя дзь ко,
Дай пі рог доб ры,
А як не да сі, та ды сам трас цу з’ясі.

Па ва ха дзі ла, пер’я згу бі ла

Па ва ха дзі ла, пер’я згу бі ла,
Свя ты ве чар, пер’я згу бі ла.
Ма ла да Га нач ка пер’я збі ра ла,
Свя ты ве чар, пер’я збі ра ла,
Пер’я збі ра ла, вя ноч кі пля ла,
Свя ты ве чар, вя ноч кі пля ла.
А звіў шы вя нок, па йшла ў та нок,
Свя ты ве чар, па йшла ў та нок.
А з тан ка пры йшла, за муж па йшла,
Свя ты ве чар, за муж ды й па йшла.

Ой, па йду ж я да на го ру кру тую

Ой, па йду ж я да на го ру кру тую,
Да на го ру кру тую,
Ста ну, падзяў лю ся на зя ле ну дуб ро ву,
На зя ле ну дуб ро ву.
Зя ле на дуб ро ва ўніз га ло вач ку кло ніць,
Уніз га ло вач ку кло ніць.
Брат з сяс трою ха ра шэ нь ка га во рыць,
Ха ра шэ нь ка га во рыць.

Шу міць, шу міць дуб ро вуш ка

Шу міць, шу міць дуб ро вуш ка,
Ды й за пла ка ла ўдо вуш ка.
Яна пла ча, ды й шчэ ры дае,
Ды на бі ты шлях па гля дае.
Бі тым шля хам жаў не ры едуць,
Да жаў не ры едуць, ка ня вя дуць.
Ой вы, брат кі жаў не рач кі,
Да дзе ж вы то га ка ня ўзя лі,
Да дзе ж вы май го му жа дзе лі?
А твой му жык убі ты ля жыць,
Да ў пра вай руч цэ руж жо дзер жыць.
Пе рад айце ма ей жа не,
Да хай мя не не ждзе,
Да ня хай яна за муж ідзе.
А як най дзе ху жэ мя не,
То бу дзе свой век спа мі на ці,
А як най дзе луч шэ мя не,
То бу дзе век пра клі на ці.

Запісана ў в. Бе ла на ві чы Петрыкаўскага раёна

А сва ты к нам пры еха лі

А сва ты к нам пры еха лі.
Ча го, сва ты, к нам пры еха лі.

Ці па га рох, ці па жу ча ві цу,
Ці па на шу ма ла дзі цу?
Наш га рох не ма ло ча ны,
Жу ча ві ца ў ко пах ста іць,
Ма ла дзі ца ў ха це ся дзіць.

Ці я ў ця бе, мам ко, не дзі ця

Ці я ў ця бе, мам ко, не дзі ця,
Што ты мне …
Я ця бе, мая мам ко,
Не зру шу, што ты мя не бя еш.

Ля цяць га лач кі

Ля цяць га лач кі ў тры ра доч кі,
Зя зю ль ка па пя ред.
Зя зю леч ка па пя ред да ўсе га лач кі.
На лу зе се лі, зя зю ль ка — на ка лі ну,
Зя зю ль ка на ка лі не, да ўсе ж га лач кі
За шчэ бя та лі, зя зю ль ка за ка ва ла,
Зя зю ль ка за ка ва ла, ох, ча го ку еш,
Ча го ты хо чаш, сі вая зя зю ля,
Сі вая зя зю ля, ча го ты жа лу еш.
Ра не нь ка ля жа лі, по зне нь ка вяр та лі ся,
Ці ты жа лу еш чор на га го лу ба, 
 ці чыр во ну ка лі ну,
Ці ж чыр во ную ка лі ну, я не жа лую.
Ідуць дзе вач кі ў тры ра доч кі,
Дзе вач ка па пе рэд,
Дзе вач ка па пе рэд, да ўсе дзе вач кі
На лаў ке се лі, дзе вач ка на па сад.
Да ўсе дзе вач кі пес ню за пя лі,
Дзе вач ка за пла ка ла,
Дзе вач ка за пла ка ла.
— Ча го ты пла чаш,
Ці ты жа лу еш ба ць ку ста ро га?

Сва ты еха лі, у хлеў за еха лі

Сва ты еха лі да ў хлеў за еха лі,
Стар ша друж ка туж ка,
Стар ша друж ка туж ка,
А дру гая кры ва зу ба,
А трэ ця па ча су хо дзіць
А трэ ця па ча су хо дзіць...
Да ве ча рам дзі ця ро дзіць.
Стар шы дру жак на па рог сту пае
Да ў пе чы за глі дае.
Ці там гус та ка пус та,
Ці вя лік гар шок ка шы,
Ці на ядзяц ца ка шы.
Мы ж вас не пра сі лі,
Мы ж вас не пра сі лі,
Бо есці ха це лі.

За ба ро ны ця жар ным

Ка лі жан чы на ця жар на, то к па кой ні ку не 
хо дзіць, бо бу дзе дзі ця бе ле нь кае. Ну, на вер на, 
гэ та пра ўда. Я ха ва ла два па кой ні ка, бы ла бя рэ-
мі на.

Пад вяз ва лі крас най ніт кай, каб не бы ло дзі-
ця. І ка лі жан чы на бы ла бя рэ мі на, не трэ ба бы ло 
смі яцца, бо ка за лі, што дзі ця ро дзіц ца інва лі дам.

Шчад роў ная

Доб ры ве чар та му, хто ў гэ тым да му.
Па зво ль це ка ляд кі пець, пець ці не.
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Ой, ра на, ра на ку ры за пя лі,
Свя ты ве чар, ку ры за пя лі.
Ешчэ ра ней Ні нач ка ўста ла,
Свя ты ве чар, Ні нач ка ўста ла,
Ні нач ка ўста ла, ко су ча са ла,
Свя ты ве чар, ко су ча са ла.
Умы ва ла ся, пры бі ра ла ся,
Свя ты ве чар, пры бі ра ла ся.
Вы шла ў се ні, се ні зяз зя лі,
Свя ты ве чар, се ні зяз зя лі,
Там хлоп цы ста ялі, у яе пы та лі,
Свя ты ве чар, яе пы та лі:
Чыя ты да чка, як пан енач ка,
Свя ты ве чар, як пан енач ка,
Ці ты пан оўна, ці ты ка ра леў на,
Свя ты ве чар, ці ты ка ра леў на.
Ясе ва да чка, як пан енач ка,
Свя ты ве чар, як пан енач ка,
За гэ тым сло вам жы ві це з Бо гам,
Са мі з са бою, з дзе ць мі жа но вы мі,
Свя ты ве чар, з дзе ць мі жа но вы мі.

* * *
За гру ка лі ка ва ныя ва зы да ў два ры,
Да і ўчу ла на ша Ні нач ка ў ка мо ры
Да і ўпа ла свай му ба цюх ну ў но гі.
Не дай, не дай, род ны ба цюх на, ад ся бе,
Маё дзе цяч ко не вя ліч кое,
Адзін дзень ха ця б жэ я 
 на гля дзе ла ся на лю дзей,
Маё дзе цяч ко не вя ліч кое, 
 ха ця б жа ня дзе ль ка
Да я і па гу ля ла б як дзеў ка.

* * *
Мы ж бы лі на ка ра ваі,
Мы ж бы лі на ка ра ваі,
Там жа нас час та ва лі:
Ві ном, пі вом да га рэл каю,
Ві ном, пі вом да га рэл каю,
Гас па ды нь ка, як ка лін ка,
Гас па ды нь ка, як ка лін ка,
Ха ра шэнь ка зва ры ла,
Не са лёне нь ка па са лі ла,
Там жа нам доб ра бы ло,
Там жа нам доб ра бы ло.
Га рэ лач кі, як ва дзі цы,
Га рэ лач кі, як ва дзі цы,
Ка лі мя не ма ла дзі цы,
Да пад ай, ма ці, сі та,
Да пад ай, ма ці, сі та,
Шчо бы ра дзі ла жы та.

* * *
Ка лі кня жы да ду ра ва ты,
Да бе гае кру гам ка ля ха ты,
Да на сце ну дзя рэц ца,
На га ла ве каў тун в’ецца.

Вя се ль ны аб рад ад бы ваў ся ў дзяў чы ны ў ха-
це. Адзі ва ла ся яна там і гу ля лі по тым у яе ха це. А 
за раз ужо дзе пры хо дзіц ца. У гэ тым аб ра дзе 
ўсег да да па ма га лі пер шыя друж кі.

А ка лі ма ла дая вы хо дзі ла, та ды ўсе чэсць ад-
да ва лі. Про ста ўста ва лі, ка лі яна вы хо дзі ла.

* * *
Упіў ся я, упіў ся,
Да з да ро жа нь кі збіў ся,

Да ка ню ва ра но му
Да на гры ва нь ку зва ліў ся,
Да ка ню ва ра но му
Да на гры ва нь ку зва ліў ся.
Ой жа, ко ню, мой ко ню,
Ой жа, мой ва ра не нь кі,
Да па рай, мой ко ню,
Бо я ма ла дзе нь кі,
Да па рай, мой ко ню,
Бо я ма ла дзе нь кі.
Ой, шчо ж та бе ра іць,
Ты жа сам усе зна еш.
Не лю бі чу жых жо нак,
Ка лі сваю ма еш,
Не лю бі чу жых жо нак,
Ка лі сваю ма еш,
Бо чу жая жон ка,
Як асі на вая гор ка,
А свая ма ла дзе нь ка,
Як мед са ла дзе нь ка.
З чу жой па га ва рыш,
То роз ум за гу біш,
А з сва ей па сва рыш ся,
Роз уму на бе рэш ся.
Упіў ся я, упіў ся,
Да з да ро жа нь кі збіў ся,
Да ко ню ва ра но му
На гры ва нь ку зва ліў ся.

* * *
Ой, ці есць то жы то,
Ой, ці то па ко сы,
Ой, ці есць то жы то,
Ой, ці то па ко сы.
Ці е та дзяў чы на,
Рас пус ці ла ко сы.
Ой, мае то ж жы та,
Ой, мае то па ко сы,
То мая дзяў чы на,
Рас пус ці ла ко сы.

* * *
Упраў ля ла ма ці сы на ў сал да ты,
Ма ла ду не вес ту ў по лі жы та жа ці.
Жа ла яна, жа ла, жа ла не да жа ла,
Да ў тым жа по лі та па лі най ста ла.
Ідзе сын да до му, ідзе к род най ма ці,
Пры шоў сын да до му, пы та ецца ў ма ці:
Што за та па лі на ка ля на шай ха ты?
Не пы тай ся, сын ку, што за та па лі на,
Бя ры та пор вой стры, се чы та па лі ну.
Се ке ну адзін раз, яна па хі лі лась,
Се ке ну дру гі раз, яна па пра сі ла:
Не се чы ты ме не, я ж твая Га лі на,
А ў на шых ліс ць ях спіць твая дзя ці на.
Ах, ты, мая ма ці, што ж ты на ра бі ла?
Мы ж дру жым крэп ко, а ты нас раз лу чы ла.

* * *
Да йце во лю па ля таць
Па за бро ша ною до лю,
За ўтра ра на чуць дзя нё чак,
Я на праў лю свой па лёт.
Рас пра шу пра сваю маць рад ную,
Как яна сяй час жы вёт.

* * *
Ой, арол ты, арол,
Ты ля та еш вы са ко,
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Ты ля та еш да ля ко.
Ой, ці быў ты, арол,
На ма ей ста ра не,
Ой, ці чуў ты а рад ной,
А рад ной Га ле.
Ой, ці жу рыц ца,
Ці пе ча ліц ца.
Ой, ці са бі ра юцца гос ці ў мя не,
Ніх то не пе ча ліц ца,
Гос ці к та бе не са бі ра юцца.

* * *
Ма ла дзе нь кі хло пец, ча го ты за жу рыў ся,
Ці ўстаў, ці з да рож кі збіў ся.
Я не ўстаў, з да рож кі не збіў ся,
За йшоў у кар чон ку, га рэл кі на піў ся,
Вы шаў з кар чон кі, на плот па хі ліў ся,
На плот па хі ліў ся, без до лі ра дзіў ся.
Ох вы, хлоп цы, хлоп цы, хлоп цы-ры ба лоў цы,
За кі дай це се ці на той бок рэ чкі,
Па шу кай це до лю ма ла до му хлоп цу.
Не вы цяг лі до лю, да вы цяг лі шчу ку,
Да вы цяг лі шчу ку хлоп цу на раз лу ку,
Шчу ка-ры ба грае, хло пец до лі не мае.

* * *
Хо дзіць, ма ме нь ка, чар на мо рац,
Вы веў мя не бо саю, вы веў на ма ро зе.
Вы веў мя не ба сую, ды і пы тае:
Ці е ма роз, дзяў чы на, ці не мае?
Ох, не ма ма ро за нь ку, то ль кі раса,
А я, ма ла дзе нь кая, стаю бо са.
Пра ста яла но ча нь ку, да й па йду ж я,
Ох, я ж ця бе, чэр на мо рац, люб лю ду жа.
Ду ма ла я, ма ці, ра ева ці,
А пры шло ся ўсю жызнь га ра ва ці.

Запісана ў в. Ляс ка ві чы Петрыкаўскага раёна

ад Буд ніка Аляк сандра Іванавіча, 1924 г. н., в. 

Ра ней мы бра лі ка жу ха, вы ва рач ва лі яго і ра-
бі лі бус ла. Са бі ра лі ся ў ха це на вя чор кі і па чы на-
лі тан ца ваць. А мы возь мем, ад кры ем акно і па-
чы на ем ця гаць усе, што на ста ле тым бус лом, а 
дзеў кі тан цу юць і не чу юць, што мы ро бім. По-
тым гэ ты бу сел як дасць па пад ло зе. Дзеў кі ўсе 
па ста ра нам раз бе га юцца.

* * *
Да ўно рас каз ва лі, быў не да рос лы хло пец. І 

стаў ён хва ліц ца, што сме лы і ні чо га не ба іцца. 
Ка жа, па йду на мо гіл кі і ля гу на ка піш ча. Хлоп-
цы ка жуць: «Ідзі!» — а са мі за ім. Уз ялі ма лат ка, 
гваз ды, а ра ней ка піш ча не за пі ра лась. Хлоп цы 
пры йшлі, па ба чы лі, што ён спіць. Уз ялі ад ну ка-
ло шу пры бі лі, дру гую пры бі лі, ру кі пры бі лі к 
пад ло зе. Вы йшлі, пад ажда лі, каб ён тро хі па спаў 
і па ча лі сту каць. Той па чуў сту кат, па чаў ад ры-
вац ца, ды як за арэ на ўсё ка піш ча, а тыя хлоп цы 
пад бег лі і ка жуць: «Ну што, сме ляк!»

* * *
На Здві жан не, ка лі я ра біў на тур ба зе, ра шы-

лі мы з хлап ца мі па йсці жа лу дзей па збі раць. Гля-
джу, з ад на го бо ку вуж, з дру го га бо ку вуж, а на 
ся рэ дзя ні та кі вя лі кі ля жыць, аж тра ва на ба ках 
раз ляг ла ся. Мы з хлап ца мі па кі да лі той жо лудзь, 
да і па бег лі.

* * *
Мы то жа, ка лі пра йшло Здві жан не, ма быць, 

дня тры, ча ты ры, па йшлі па зя лен кі, а там хвоі. 
Гля дзім, а ву жы па вы цяг ва лі ся ды і ля жаць, шы-
па юць. Я ка жу: «Не, не бу дзем ся гон ні зя лен кі 
збі раць. Гэ та яшчэ Здві жан не ідзе.» Мы раз вір-
ну лі ся і па йшлі да до му.

* * *
Усе ра ней ка за лі, што ву жы га ня юцца за лю-

дзь мі, а я шла ле сам. Іду, а мне не хта па на гам як 
дась, гля жу — га дзю ка. Я спу жа ла ся да і ўбі ла яе. 
Іду да лей, ба чу, яшчэ ля жыць, а я ду маю, як яна 
бу дзе бег чы за мной. Яна мя не за ме ці ла, пад ня-
ла ся, уз яла хвост пад цяг ну ла к га ла ве, а я як дра-
па ну ла ад туль.

* * *
Ка за лі, што ба чы лі ца ры на га змея, бра лі пла-

ток, рас сці ла лі на тра ве. Змей пад паў заў к гэ та-
му плат ку і збрас ваў свае ра гі. Па сля гэ та га лю-
дзі ка за лі, што шчас ця і ба гат ства пры но сі лі гэ-
тыя ра гі.

* * *
Ра ней ка за лі, ка лі дзет кі бра лі ежу на ву лі цу, 

на па рог, вуж пад паў заў, ка лі яго ўгос цяць ежай.

* * *
Мой муж па йшоў на ахо ту. Па йшоў з Юркай, 

а Юркі на жа на ка жа на мя не: «Па йшлі па вя чэ ра-
ем». Я та ды так не ха це ла, а гля дзім, там у по лі ба-
ць кі па кой на га стог ста яў, і ён га рыць. Мы як па-
бег лі да гэ та га сто га. Мы бя жым, а гэ ты стог ад нас 
ад сту пае. Ка лі мы пад бег лі, та ды зра зу ме лі, гэ та 
бы лі дрэ ва. Вяр хуш кі дрэў. На сто ль кі га рэ лі, 
што ка за ла ся, ма быць, гэ та зям ля.

* * *
Як-та ў пра знік па ехаў дзя дзь ка жы та се яць. А 

там у ле се саб ра ла ся бан да зло дзі яў. Ды і за ду ма лі 
яны ўкрас ці ў яго ва лоў. За снуў дзя дзь ка ў аб ед, а 
бан дзю гі, зна чыць, пад ышлі, ды і про ба юць 
украс ці ва лоў. Ад рэ за лі ў ад на го ва ла хвост да за-
тал ка лі ў рот, каб еў, а дру го га па вя лі. Адзін зло-
дзей за лез на дрэ ва і па чаў бу дзіць му жы ка: «Чу-
до, чу до! Вол, ва ла з’еў!» Му жык пра снуў ся і ба-
чыць — хвост із рта тар чыць.

Запісана ў в. Бе ла на ві чы Петрыкаўскага раёна

Плы ла па воз еры іко на. Адзін ма нах уба чыў 
яе ды і пры нес у цэр каў. З тых пор цэр каў ста ла 
Бо жай Ма ці.

* * *
Да ўно мне яшчэ ма ці рас каз ва ла. У ле се жы та 

жа лі, і ад на жан чы на бы ла з дзі цят кам. Вы йшаў 
з ле су мя дзведзь, усе спу жа лі ся і раз бег лі ся. 
Жан чы на з дзі цят кам за ста ла ся. Мя дзведзь пад-
ышоў да жан чы ны, яна і ка жа: «Мя дзведзь, еш 
мя не, дзі цят ка не ча пай!» Мя дзведзь пад няў ла-
пу і па каз вае. Ён дзе сь ці збі ваў вул ля ды за но зіў 
ла пу. Жан чы на да ста ла яму за но зу, ён і па йшоў. 
По тым вяр та ецца з мед ам для той жан чы ны.

* * *
У бед на га не бы ло ча го есці, дзя цей бы ло ба-

га та. Па йшоў ён к ба га та му бра ту. А ба га ты брат 
быў вра чом, і ўсе к ня му ездзі лі. Бед ны ка жа: 
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«На ву чы мя не!» Ну, ба га ты на ву чыў яго і то ль кі 
ка жа, каб той ні ко му не рас каз ваў. Пры ежа юць 
лю дзі да ба га та га, каб той па ля чыў, ну а ба га ты 
ка жа, што ўсе, што я знаю, знае і мой брат. Ба га-
ты ба чыць, што ўсе лю дзі па еха лі да бед на га, да й 
па гля жу. Пры хо дзіць і ба чыць, што той і ўзап-
раў ду ле чыць.

Запісанс ў в. На ва сел кі Петрыкаўскага раёна

ад Сенько Марыі, 1951 г. н., Рымша Ніны, 1934 г. н., 

Крук Ксеніі, 1938 г. н., Гумар Марыі, 1933 г. н.

У ад ной вёс цы не рас ло ні чо га. Бог даў ім 
зер ныш ка. І з то га ча су ў лю дзей бы ло мно га 
хле ба. Як-та Бог ра шыў па гля дзець. Пры хо дзіць 
і ба ча, што лю дзі не шка ду юць хлеб, та ды ён 
ска заў: «Раз у вас яго і так ба га та, то зраб лю 
менш.» Уз яў ка ла сок, а ра ней ка лас кі бы лі зні зу 
да вер ху, ён ла до нью пра ця нуў і аста віў ма ле нь-
кую жме нь ку. З тых пор на зям лі рас туць та кія 
ка лас кі.

* * *
У нас ра ней ка за лі, што ка лі лас таў кі ля та юць 

ка ля ха ты, зна чыць, там ня ма ра дзі яцыі.

* * *
Бы ло дзе ры ва, а вак руг дзе ры ва жыў вя лі кі 

змей. Ну, і Ад ам з Евай пад ышлі к гэ та му дрэ ву. 
Ева сар ва ла яблы ка, бо змей яе зма ніў, а яна да ла 
па про ба ваць Ад аму. Ка лі яны з’елі, то ста лі 
грэш ны мі, і Бог вы гнаў іх з рая.

* * *
У змя іны дзень збі ра лі ся ўсе змеі ў вы рай. 

Лю дзі ка за лі, што ка лі ў лес шлі, то ба чы лі змя-
іныя да ро гі і як яны па ўзуць у свой вы рай. Ну, і 
баб ка мая ка жа, уз яла па лку і ха це ла іх за біць. І 
так бі ла за жму раў шы во чы, што ў ка роб ку са бе 
па кі да ла. По тым гля ну ла ў гэ ту ка роб ку, спу жа-
ла ся, кі ну ла і па бег ла.

* * *
Да ўно-да ўно ў Ва ню жы чах жы лі вя лі кія лю-

дзі, да трох мет раў рос ту. Хо чаш вер, хо чаш не, а 
мне ска за ла гэ та мая баб ка, бо ка лі яна гу ля ла, 
знай шла пяр сце нак, які на ла зіў ей на ру ку. І гэ та 
быў пяр сце нак, а не брас лет.

* * *
Ра ней ка за лі, што ка лі асі на тра сец ца, зна-

чыць, ба іцца. Яшчэ ка за лі асі на-се ра ці на. Бо се-
ра ці на то жа тра сец ца, уся го ба іцца.

Пра муж чын

 Шоў Бог, а жан чы на жы та жа ла. Бог спы таў у 
яе да ро гу, а яна то ль кі ру ку пад ня ла і да ль ше га-
руе. Пад ышоў Бог да муж чы ны, той устаў. Пры-
дла жыў за ку рыць, па ка заў да ро гу і да лей сеў. 
Бог па гля дзеў і ка жа: «Му жык за ўсе ды бу дзе ад-
па чы ваць, а жан чы на га ра ваць». З тых пор так і 
па вя ло ся.

* * *
Ішоў Бог да ро гаю і ба чыць, жан чы на сна пы 

вя жа, а му жык пад ду бам ля жыць. Жан чы на ка-
жа: «Гос па дзі, на вош та мне та кая ка ра?» Бог ка-
жа: «Жан чы на, ка лі я зраб лю два ра бот ні ка, дык 
пан адры ва еце ся, а ка лі я зраб лю двух гу ль та еў, 

дык з го ла ду па мрэ це, а ка лі адзін ро біць, а дру гі 
гу ль тай, дык та ды і па жы ве це».

* * *
Есць у нас ад но мес ца, га ра «Каў пак». Там есць 

кры ніч ка. Зра бі лі кап лі цу, ка ло дзезь, во ду бя руць і 
шчэ та юць, што ва да там свя тая. А па яві ла ся яна, 
адзін му жык шоў з ва лом да ха ты. Ну, вол уз яў ды і 
на сту піў на гой, а із пад на гі та кі стру ме нь чык за-
біў, што ўсе па шчы та лі, што гэ та дар Бо га.

* * *
Пра бі ла ся як-та гэ та кры ніч ка ў ад на го гас па-

да ра. Ну, лю дзі ўсе к ня му пры хо дзі лі, ма лі лі ся і 
на ча лі тап таць па се вы. Ры шыў ён зніш чыць гэ ту 
кры ніч ку. Уз яў глі ну і за ма заў, за біў кам ня мі. 
Ка лі ён гэ та зра біў, то аслеп. Ка жа на Бо га: «Бог, 
вяр ні мне то, што за браў!» — Бог ад каз вае: «І ты 
вяр ні то, што ў мя не за браў». Пры поўз Якаб да 
то га мес ца на ка ле нях, ру ка мі па ра згрэб ваў. 
Ідзе, і ад кры ла ся ў яго ад но во ка, а Бог ка жа, што 
за ўся кіе прэг ры шэн не трэ ба пла ціць.

* * *
Ад на жан чы на ве ль мі не ўзлю бі ла свай го му-

жа і ра шы ла яго зніш чыць. Ноч чу ўзя ла і за ду-
шы ла яго. Бог у на ка зан не пе ра тва рыў яе ў зя-
зю лю і ска заў, што бу дзе ўсю жызнь яна ку ка-
ваць а сва ем му же.

Пра ужоў

Ра ней у лес на Здві жан не не ха дзі лі, бо ўсе 
змеі збі ра лі ся і су дзяць. Адзін га лоў ны су дзіць, 
еслі хто з змей уку сіў ча ла ве ка, то зям ля яго не 
пры мае, і ён по ўзае, каб яго за бі лі.

Быў та кі змя іны цар. Ён іх су дзіць. Весь вя лі кі 
та кі, чор ны з ву са мі, з ка ро най на га ла ве.

Як на Ку па ла ха дзі лі квет ку шу каць?

Збі ра лі ўсё на смет ні ку, ве ні кі драў ля ные, 
усё. Ды ня сем на кас цер. Ра бі лі вян кі ды кі да лі ў 
во ду. Ку ды вя нок па плы ве, з той ста ра ны жа ніх 
пры дзе. Па па раць-квет ку шу ка лі. Ве ль мі пу жа-
лі ся на Ку па ла ў лес ха дзіць, бо там, ка за лі, ня-
чыс ці кі хо дзяць.

Пра асі ну

Асі на — пла хое дрэ ва. Бо ка жуць, яна та кая 
тон кая і ша та ецца, бо яе чорт ка лу вае.

Пра Ад ама і Еву

У рай скім са ду жы лі Ад ам і Ева. Бог ска заў, 
каб усе яблы кі елі, акра мя ад на го дрэ ва. Ад ной-
чы Ева па йшла да та го яблы ка. На гэ тай яблы ні 
ся дзеў змей, які па чаў іску шаць Еву. Ева пад да-
ла ся і з’ела яблы ка, і да ла па спра ба ваць Ад аму. 
Ка лі яны па спра ба ва лі гэ тых яблак, Бог вы гнаў 
іх з раю.

Запісана ў в. Сня дзін Петрыкаўскага раёна

На па чат ку ста год дзя на ху та рэ пра жы ва ла 
сям’я Мі ро на. Бы ло ў Мі ро на два сы на: Сця-
пан і Андрэй. Сця пан яшчэ з ма лых га доў быў 
лай да ка ва ты і врад нюш чы. Андрэй быў зу сім 
дру гі, ён ра біў, усім да па ма гаў. Пад рас лі хлоп-
цы, трэ ба бы ло іх у свет пус ка ці. Даў ім ба ць ка 
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зям лі, але Сця пан не быў гас па да ром, ён не-
шта ме няў з цы га на мі, краў, а вось Андрэй за-
лег у гас па дар ку. Ад ной чы Андрэй за ўва жыў, 
што на рэ чцы вы со кія бе ра га, і ён вы ра шыў 
па стро іць ме ль ні цу. Стаў ён ве ль мі зна ме ні ты 
ў ся ле. Но ка лі пры йшла ка лек ты ві за цыя, да 
яго пры йшлі лю дзі і ска за лі, што ён аб язан ад-
даць гас па дар ку. А ў гэ тай ка мі сіі быў Сця пан, 
яшчэ ра ней па між бра та мі пра бег ла чор ная 
кош ка. Андрэй ска заў, што ў кал гас не по-
йдзе.»По йдзеш!» — ска заў Сця пан. Не по-
йдзеш сі лай за ста вім». І пры пі са лі к кал га су 
Андрэя. Па сля гэ та га пры йшла мі лі цыя, Ан-
дрэя сі лай за бра лі і ад пра ві лі ад туль. Вяр нуў ся 
аб рат на Андрэй у свой млын, жыў, па куль зноў 
не пры йшла мі лі цыя. «Андрэй, вы ходзь! Мы 
зна ем, што ты там!» Андрэй ад ка заў: «Хто сю-
ды за йдзе, жы вы ён не вы йдзе!» На та кія сло-
вы, мі лі цыя па ча ла стра ль бу, і за бі лі Андрэя. 
Ад млы на не за ста ло ся ні чо га.

Запісана ў в. Бя ла на ві чы Петрыкаўскага раёна

ад Берднік Лю бові Мі хай лаў ны, 1932 г. н.

Бра лі мя шок, адзі ва лі аб ру чы на яго і за лі ва лі 
глі наю, по тым ра бі лі ра шот ку, кі да лі і па лі лі лу-
чы ну. По тым ха дзі лі вак руг і пе лі пес ні:

— За ра дзі, Бо жа, жы ту, пша ні цу,
Жы ту, пша ні цу, уся ку па шні цу.

Ха дзі лі ра ней на вя чор кі. Пес ні пе лі, гу ля лі. У 
нас ра ней ка за лі: не «вя чор кі», а «по прад кі». 
Лю дзі пры хо дзі лі, хто ткаў, хто вя заў. Зі мой збі-
ра лі ся да Ка ляд.

Свя ты ве чар

А ў ха зяй кі Мі ко ла ся дзіць,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
Мі ко ла ся дзіць, сле зач ку пус ціў,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
Ад той слё зач кі ру чай кі па цяк лі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва ся лек.
Ад тых ру чай коў воз ера ста ла,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
А ў тым воз еры сам Бог ку паў ся,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
Ха дзі, Бо жа нь ка, к нам вя чэ ра ці,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
За сце лем ста лы ўсе сас но выя,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
Па ста вім куб кі, да ў тры рад кі,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.
У пер шым ку бач ку мед ок-ха ла док,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
У дру гім ку бач ку зе ля но вя но,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
У трэ цім — шчас ця і до леч ка,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
Зе ля но ві но, то ха зя іну,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек,
Ха ла док-мя док, то ха зяй ке,
Свя ты ве чар, свя ты Ва се лек.

* * *
З во се ні да вяс ны пра здна ва лі вя чор кі. Збі ра-

лі ся, гу ля лі, пе лі пес ні. Дзяў чы ны ўве ча ры ся-

дзе лі пра лі, вя за лі, па куль хлоп цы пры дуць, по-
тым па чы на лі ўсе гу ляць.

Ма літ ва

От ца і Сы на і Ду ха Свя то га,
Бо жа мі лас це вы бу дзе нам на ве кі,
Па шлі нам, Бо жа нь ка, спа сен ні,
Па шлі нам, Бо жа нь ка, ра шэн ні.

Ма літ ва ў да ро гу

Да па ма жы нам, Бо жа, свя тая ма ці,
Свя тая Па кро ві ца, свя тая за шчыт ні ца на ша, 

да па ма жы.

Запісана ў в. Багрымавічы Петрыкаўскага раёна,

ад Кар ца вай Ма рыі Па ўлаў ны, 1951 г. н.

Зо сь ка і Анто сь ка

У вёс цы Баг ры ма ві чы ёсць ха та, ка ля якой ра-
ка Пры пяць пра рва ла вы ток. За вец ца яна ў нас у 
вёс цы па-на род на му пе ра вал. А рас це там дуб, 
аб кру ча ны з лі паю. Ля ген да ў вес цы хо дзіць 
вось якая. У вёс цы Скры га ла жыў пан Скры га-
лоў скі. У вёс цы Баг ры ма ві чы жыў пан Жу коў-
скі. У пана Скры га ла бы ла да чка Зо сь ка, а ў на-
ша га — сын. Да та кі ра бы, сап лі вы, з пры шча мі. 
І за ду ма лі іх паны па жа ніць. А на бе ра зе Пры пя-
ці жыў Ба кін, і бы ло ў яго ча ты ры сы на, да та кія 
кра саў цы. Час та Ба кін пе ра во зіў пан оў чэ раз рэ-
ку. Ка лі ба ць ка па мёр, за яго пе ра во зіў пан оў 
сын Антось. Зо сь ка за ка ха ла ся ў Анто сь ку, але 
яе ба ць ка су праць быў, ён ха цеў за то га ра бо га-
кры во га ад даць. По тым Скры га ла ўзнаў, што да 
Зо сь кі ве ль мі час та стаў за езжаць Анто сь ка. Па-
зваў Скры га ла сва ех слуг і за га даў ім, каб яны 
зніш чы лі Анто ся. Анто сь ка пад плыў к Зо сь ке, і 
яны ўмес це ра шы лі збег чы. Скры га лоў скі та кія 
сі лы па гнаў, каб іх зла віць. Анто сь ка і Зо сь ка за-
гі ну лі, і на тым мес цы, дзе яны за гі ну лі, вы рас 
дуб і лі па.

За мо ва

Па йдзі да ле са, па ла жы тры раза крэст на ся-
бе і ска жы та кія сло вы: «Спа сі, Пра чыс та Бо жа 
Ма ці, ад зве ра бя гу ча га, ад га да па лзу ча га, ад 
ча ла ве ка лу ка ва га, за вет і ду хам амінь.» Тры 
разы плю нуць у ад ну сто ра ну пля ча, за тым у 
дру гую.

* * *
Ой, ці до ма, до ма на шы гас па да,
Свя ты ве чар, до ма на шы гас па да.
Ой, хоць не до ма, то не гу ля ем,
Свя ты ве чар, то не гу ля ем.
Ма ла ды жа ніх жон ку бя рэ,
Свя ты ве чар, жон ку бя рэ.

Ча му вёс ка Це ра баў так на зы ва ецца?

У ся ле Мы шан ка быў ба га ты пан. На ні маў 
ра бот ні каў з роз ных сел, а дзе за раз Це ра баў, 
не бы ло ні чо га, то ль кі ба ло та бы ло. І ка лі пан 
ка го на каз ваў, ён па сы лаў на гэ та ба ло та. Лю-
дзі, якія там за ста лі ся, усе вы це ра бі лі і на зва лі 
Це ра баў.

У ад на го му жы ка быў сын. Ну, і'зна чыць, па-
сля гу лян кі з са ма га ран ня ўзяў яго ба ць ка на се-
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на. Саб ра лі се на, лёг сын ка ля ка пы ад па чыць і 
ка жа: «Эх, трэ ба, ба ць ка, жа ніц ца». А ба ць ка ад-
каз вае: «Дак мо ра на, трэ ба яшчэ па гу ляц ца! Не, 
ба ць ко, спра ва ў тым, што я люб лю не ад ну: і Ма-
ня ха ра ша, Па ра сь ка і Ган на. Ба ць ка з’які ціў ся, 
трэ ба не тая, якая пры го жа, а каб ра бот ні ца бы-
ла. Да вай спа чат ку возь мем Ган ну, та ды па ба-
чым. Ну, уз ялі яны Ган ну, і ба ць ка ёй ка жа, што 
ка лі яны зро бяць тое, што ўсе лю дзі ро бяць, то 
каб яна не да ва ла ему спаць. Ну, зра бі ла так Ган-
на, не да ва ла ўсю ноч спаць, а ба ць ка на се не не 
дае ад па чыць, а ён так хо ча спаць, пад чці на ка се 
спіць. Пры хо дзіць да до му, а ма ці за ве есці, ну 
каб ён даў быч ку есці, а той бы чок бры ка ецца. 
Хло пец ка жа: «Вось каб та бе жа ніць, та ды б не 
бры каў ся».

Як бу ль бу кра лі

Ад ной чы ба ба пры йшла на поле і ўба чы ла, 
што не хта бу ль бу пад ка паў. Уз яла да і рас ка за ла 
ўсе дзе ду. Дзед ха дзіў шу каў, ды на шоў сля ды. 
Уз яў тра пач ку, саб раў след ды і па ве сіў ка ля пе-
чы. «Ця пер ён ні ў ко га не бу дзе крас ці!» А ба ба 
ка жа, што ў яго дзя цей ба га та, што не трэ ба. 
Вось так ра ней по рчу на ва дзі лі.

Збор кі

Збор кі, гэ та ка лі бе га лі па ха там з кар зі наю і 
збі ра лі ўсё, што да ва лі. Ну, як на Ка ля дах. Гу ля лі 
на збор ках, ве ся лі лі ся. Но ніх то не ха дзіў у дру-
гое ся ло, і ў на ша ся ло чу жы не ха дзіў, не раз ра-
ша лі. Бы лі му зы кан ты, му зы кі, якія гра лі ў трох 
ад на ўры мен на. Скрып ка, гар мо нік, ба ра бан.

Як ка ля да ва лі

Ну, на Ка ля ды ка за лі ха зя іну: «Доб ры ве чар, 
свя ты ве чар, раз ра шы це па ка ля да ваць!» Ка лі 
раз ра ша лі, то ка ля да ва лі, а ка лі не — то ўха дзі лі. 
Па час тун кі да ва лі роз ныя. Бул кі, га рэл ку, кан-
фе ты — усе, што бы ло ў ха це. Ка ля ды ра ней 
жда лі, як пры ход Бо га.

Запісана ў в. Церабаў Петрыкаўскага раёна

ад Гу ры но віч Але ны Сця па наў ны

Гу лян не «Зо ла та»

Па ся дам усе на скам’ю, ра ней ла вы бы лі, ся-
дам, да хто ідзе, ка жам ім: «Да йце зо ла та, ба ярэ!» 
Дак лю дзі роз нае да юць, хто хлеб, хто кар топ лі, 
у ка го што бы ло.

Гу лян не «Пе кур»

Ста ві лі па лку і дру гой кі да лі ў яе. Ты доў жан 
быў збіць дру гую па лку, вось так і гу ля лі. Кі да лі 
па во ча ра дзі, хто пра ма заў, дру гі кі даў.

Гу лян не «За хо ван кі»

Усе раз бе га лі ся і пра та лі ся, а адзін шу кае 
ўсіх. Ка лі зна хо дзі лі ка го, то той доў жан быў бег-
чы ў ад но мес ца, па сту чаць па лкай, і той так са ма 
бя жыць, яко га знай шлі. Хто пер шы да бе жыць, 
той і праў быў.

Па ўта ран Надзея Тра фі маў на

На Ка ля ды ха дзі лі, пе лі пес ні, свят ка ва лі. Ка-
лі ішлі ка ля да ваць, у ка зу пе радзі ва лі ся, у мя-

дзве дзя. Ка зу ра бі лі з світ ра се ра га, шап кі. Ой, 
Бо жа, я ўжэ не па мя таю, што ра бі лі.

Як гу ка лі вяс ну?

Ха дзі лі на по прад кі, ка мне пры хо дзі лі. На по-
прад ках пра лі, гу ля лі, пе лі пес ні:

— Вяс на крас на, пры ха дзі да мя не,
Бо я дзеў ка ма ла дая,
Ніх то за муж не бя рэ.

Гу ка лі вяс ну па сля Ка ляд, пе рад по стам. Ка лі 
гу ка лі вяс ну, ма ці пек ла пе ра жок, то яйца да ва-
ла, і мы шлі гу ля лі. Ва ла чоб ні кі ха дзі лі па ха там, 
спя ва лі. Ка ля ду спя ва лі.

* * *
На Па сху ха дзі лі і ў біт кі гу ля лі. Мой дзед 

браў яйца і за пус каў ту ды сма лу, дык усе яйца 
біў, сто ль кі бі так да до му пры но сіў. Яеч кі кра сі лі 
ў ша лу хе і ўсё, бо льш ні ў чым не кра сі лі.

У пер шы дзень Па схі па чы на лі гу ляць. Бо на 
дру гі цет кі-ва ла чоб ні кі ха дзі лі. На дру гі, на трэ ці 
лю дзі ха дзі лі на клад біш ча. Ба цюш ка пры езжаў 
з пеў чы мі, ма лі лі ся Бо гу. Бра лі па сху, яйко і не-
слі на клад біш ча, кла лі на ма гіл ку, но ўсе гэ та 
бы ло па свед ча на, соль бра лі.

* * *
Дзя доў спраў ля лі ў пят ні цу ве ча рам. Ну, у пят-

ні цу па сці лі. Пе рад по стам вя лі кім бы лі Дзя ды. У 
пят ні цу па сці лі і по тым пра здна ва лі тры дні.

* * *
Тро іцу свят ка ва лі. Га лін кі бра лі, ста ві лі ў ха-

це, то на вок на. По тым гэ тыя вян кі па лі лі, бо Бо-
гу дым.

Бя ро за-бя ро за

Бя ро за, бя ро за ўні зу ста яла,
Лю-лі, лю-лі, уні зу ста яла.
Уні зу ста яла, гас цей сус тра ка ла,
Ка су рас пус ка ла, жа ні ха сус тра ка ла.

* * *
Хо дзіць Ва нь ка над ра кою,
Хо дзіць Ва нь ка над ра кою,
Ня се вес ла пад ру кою.
Ча го, Ва нь ка, ту та хо дзіш,
Ці ты, Ва нь ка, ры бу ло віш,
Ці ты ж, Ва нь ка, ры бу ло віш.

Пла ва лі ды шэ рыя гу сі па ва дзе

Ой, пла ва лі да шэ рыя гу сі па ва дзе,
Ой, пла ва лі да шэ рыя ле бя дзі.
То не гу сі, то шэ рыя ле бя дзі.
Ой, да па пус ка лі бе лыя пер’я па ва дзе,
Ох, то не пер’я, то дзяў ча ча кра са та,
Ох, то не кра са та, то бы лі за пла ка ны гла за.

Ой, у по лі бя ро за ста яла

Ой, у по лі бя ро за ста яла,
Каг да ма ці сы на ў сал да ты пра ва жа ла.
Ідзе, ідзе, сын ку,
Чэ раз тры га доч кі да до му вяр тай ся.
Ой, пра шоў га до чак, пра хо дзіць дру гі,
На трэ ці га до чак пры шоў мой сы но чак,
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На трэ ці га до чак пры шоў мой сы но чак.
Ох, ці ра да, ма ці, ой, ці ра да мною,
Ох, ці ра да, ма ці, ма ею жа ною.
Ох, я ра да, сын ку, ра да я та бою,
Но не ра да, сын ку, тва ею жа ною.
Па са дзі ла сын ко за стол у ку то чак,
Ма ла ду не вес тку ў цём ны ўга ло чак.

Смут ны ве чар

Смут ны ве чар, смут ны ра нак,
Смут ны ве чар, смут ны ра нак,
Па ехаў мой сы но чак.
Як па ехаў ён на вай ну,
Ён па ехаў на вай ну,
Пус ціў ка ня на да лі ну.

Лег спаць ён на да лі не,
Спіць ча сі ну, спіць дру гую,
Спіць ча сі ну, спіць дру гую.
Ой, уз яла ся чор на хма ра,
Ой, уз яла ся чор на хма ра.
Устань, ка за ча, хо піць спаць,
Устань, ка за ча, хо піць спаць.
Едуць тур кі на да лі не,
Едуць тур кі на да лі не.
За бра лі, ка за ча, твай го ко ні ка,
Ой, за бра лі, ка за ча, твай го ко ні ка.
Ня хай бя руць, бу дзе дру гі,
Ня хай бя руць, бу дзе дру гі.

Запісана ў в. Брынеў Петрыкаўскага раёна

ад Паўтаран Надзеі Трафімовны, 1914 г. н.
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Ц
 ёп лы лі пе ньс кі дзень. Мы ся дзім на бе ра зе  
 Пры пя ці ў пры вя за най да ка лоч ка лод цы.  
 Я тры маю ў ру ках маг ні та фон, а гас па ды-

ня па во ль на спя вае пес ню «Ля це ла стра ла» з ка-
лян дар на го аб ра ду ва джэн ня і па ха ван ня «стра-
лы». Пет ры каў шчы на не з’яўля ецца ядром арэ-
алу гэ та га надзвы чай ці ка ва га аб ра ду, звя за на га, 
як адзна ча ла ў сва іх пра цах бе ла рус кая фа льк-
ла рыс тка Г. А. Бар та шэ віч, з ку ль там Пе ру на, 
збро яй яко га лі чы лі ся стрэ лы — ма лан кі-пе ру-
ны. У сва ім бяс кон цым зма ган ні з су пра ціў ні кам 
— бо гам падзем на га све ту, які, пад обна грэ час-
ка му Пра тэю, мо жа мець роз нае аб ліч ча, але ад-
дае пе ра ва гу змя іна му, Гра моў нік па сы лае ў яго 
свае вог нен ныя стрэ лы, а той ха ва ецца ад бос ка-
га гне ву дзе то ль кі мож на. Вы пад ко вы мі ахвя ра-
мі мі фіч най біт вы бы ва юць птуш кі, жы вё лы, лю-
дзі. Аб ад ным та кім вы пад ку спя ва ецца ў аб ра да-
вай пес ні, якую я за піс ваю, дзе па сля кож на га 
рад ка ідзе пры пеў «Вох, і вой, лю лі» з па ўта рэн-
нем дру гой яго час ткі. Цы тую па па мя ці:

Ля це ла стра ла ды ўздоўж ся ла,
Вох і вой, лю лі, ды ўздоўж ся ла.
За бі ла стра ла доб ра га мо лай ца.
Ой, ля жыць це ла, як па пер, бе ла,
Ніх то к це леч ку не пры сту піц ца.

І ўяў ляю са бе страх, які аха піў лю дзей ў вы-
гля дзе яхвя ры ма лан кі — бос ка га да кра нан ня да 
смя рот на га ча ла ве ка. І не дзіў на, што ўсе быц-
цам ака мя не лі ад по ўнай глы бо кай па ва гі жа ху. 
А да лей у пес ні па чы на юцца дзі во сы, ка лі ста ра-
жыт нае, языч ніц кае пе ра хо дзіць у хрыс ці янскае 
рэ чыш ча і ахвя ру ўра чыс та пры мае цар ква:

Пры сту пі ла ся Ган на Йва наў на,
Уз яла це ла ды й на ру ча нь кі,
Пан ясла це ла ды й да цэр каў кі.
Са мі зво ні кі за зва ні лі ся,
Са ма цэр каў ка ад чы ні ла ся,
Са мі све чач кі за па лі лі ся,
Са мі кні жач кі за чы та лі ся,
Са мо це лач ка ва гра бе ляг ло.

То ль кі по тым я звяр ну ла ўва гу на ві да воч ную 
не вы пад ко васць імя жан чы ны — Ган на, якая 

пры ня ла це ла на свае ру кі. Так зва лі ма ці Дзе вы 
Ма рыі. У свя до мас ці бе ла ру саў аб едзве жан чы-
ны, Ган на і Ма рыя, на ту ра ль ным чы нам спа лу-
чы лі ся з ку ль там языч ніц кай ба гі ні-ма ці і сва ім 
з’яўлен нем у пес нях ускос на за свед чы лі яго на-
яўнасць у на шых про дкаў, што жы лі ка ля Пры-
пя ці.

Адзін то ль кі пры ве дзе ны пры клад свед чыць, 
якія ці ка выя фак ты мож на ад шу каць там, дзе ты 
і не ча каў з імі сус трэц ца. А Пет ры каў шчы на, яе 
Па пры пяц це, усце шы ла і ўзра да ва ла нас, фа льк-
лор ную экс пе ды цыю сту дэн таў Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, ба гац цем сва ёй тра-
ды цый най ку ль ту ры. Але на па чат ку пра лю дзей. 
Мы зва лі лі ся як снег на га ла ву на мясц овых кі-
раў ні коў у в. Га лу бі ца. Ад нак ніх то не вы ка заў 
не за да ва ль нен ня. На адва рот, сус трэ лі ве ль мі 
вет лі ва і з раз умен нем важ нас ці на шай спра вы 
для за ха ван ня фа льк лор ных скар баў. Час тка 
сту дэн таў за ста ла ся ў Га лу бі цы, і бры га дзір ху-
це нь ка раз мер ка ваў іх «на па стой» па ха тах, а 
час тку ад вез лі ў су сед нюю вёс ку Ту рок.

Ні ко лі не за бу ду на ша га вяр тан ня па сля пра-
кты кі ў Мінск. Га лу біц кая гру па раз ам з мясц-
овы мі жы ха ра мі так-сяк уціс ну ла ся ў аўто бус. 
Дзве ры ледзь за чы ні лі ся і не ад кры ва лі ся ні на 
ад ным пры пын ку! Про сто не маг лі. А я з жа хам 
гля дзе ла, як на да ро зе за ста юцца мае сту дэн ты, і 
ні чо га не маг ла зра біць. Пры еха лі ў Пет ры каў. 
Кі ну лі ся ў дыс пет чар скую. Уя ві це са бе маю ра-
дасць, ка лі жан чы на-дыс пет чар ад ра зу аца ні ла 
па ме ры пра бле мы, вы клі ка ла ва дзі це ля, а той, 
не ва га ючы ся, зноў уз яўся за руль, і мы па еха лі 
збі раць сту дэн таў. Ад ны, як вы свет лі ла ся, па-
йшлі да ды рэк та ра саў га са, і той ужо вы клі каў 
тран спарт, а тры дзяў чы ны ба са нож, ру шы лі па 
ша шы да Пет ры ка ва, спа дзе ючы ся на па пут ку. Я 
бы ла ўра жа на і са ма стой нас цю сту дэн таў, якія 
не раз гу бі лі ся, і, га лоў нае, да бры нёй і спа чу ва-
ль нас цю мясц овых жы ха роў і ўлад. Не ка то рыя, 
су па кой ва ючы сту дэн таў, га то вы бы лі вез ці іх 
на ўлас ных ма шы нах, ка лі не шта раз ла дзіц ца ў 
ды рэк та ра. Дзя куй ім усім за гэ та! Мож на ко ль кі 
за ўгод на раз ва жаць пра бе ла рус кі на цы яна ль ны 
ха рак тар. Мы на са бе, ле там 1983 го да, ад чу лі да-
бры ню і лас ку пет ры каў цаў. На сту дэн таў гля-
дзе лі, як на ўлас ных дзя цей, і ад па вед на ста ві лі-

Ры ма КА ВА ЛЁ ВА

ПА ПРЫ ПЯЦ КАЯ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НА: 
ПЕС НІ, ЛЮ ДЗІ, ЛЁ СЫ
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ся да іх як да род ных, бо і свае ж дзе сь ці ву чы лі-
ся, жы лі, пра хо дзі лі ву чэб ную пра кты ку. Я пе ра-
чыт ваю дзён ні кі сту дэн таў і ўсю ды зна хо джу 
зна ёмае. «Ка лі шчы ра, то ехаць ад сюль не ве ль мі 
хо чац ца. Тым бо льш ка лі да ця бе доб ра ста вяц-
ца» (Ла ры са Сяр гун). «Я ду маю, што ні ко лі не за-
бу дзем сва ёй пер шай пра кты кі. Тут мы лепш па-
зна лі ад на ад ну, па зна ёмі лі ся з доб ры мі лю дзь мі 
і, што асаб лі ва важ на, па чу лі на род ныя пес ні і 
па лю бі лі іх» (Свят ла на Са зон). Асаб лі ва ці ка ва 
чы таць ура джан ні га ра жан кі Але ны Ра гаў цо вай: 
«Ня гле дзя чы на тое, што я ве ль мі да лё кая ад вяс-
ко ва га ася род ку, мя не кож ны раз хва люе ўсё, 
што ад бы ва ецца тут. Мя не ці ка вяць лю дзі, іх ха-
рак та ры, но ра вы, адзен не і раз мо ва… Лю дзі тут 
ака за лі ся надзвы чай доб ра зыч лі выя. Нас не то-
ль кі ве ль мі доб ра ўлад ка ва лі, але і нам з за да ва-
ль нен нем спя ва юць… Як хо ра ша, што на све це 
ёсць та кія доб рыя, ад кры тыя, шчод рыя лю дзі, 
та кія, як на ша Во ль га Мі ка ла еўна. Вя лі кі дзя куй 
ёй».

Ча му я спы ні ла ся на дзён ні ках, а не па ча ла 
ад ра зу з фа льк ло ру? За трыц цаць га доў ад бы ло-
ся шмат змен — і ў доб ры бок, і ў дрэн ны. Ця пер 
тое ко ліш няе ад чу ван не сту дэн тка мі не паў тор на 
доб ра зыч лі вай вяс ко вай атмас фе ры — гіс та-
рыч ны факт, эта лон ны метр, якім мож на вы мя-
раць сён няш ні час. Вось што на пі са ла пра сям’ю 
Во ль гі Мі ка ла ёўны Але на Ра гаў цо ва: «А вось 
дзе ці ў яе зу сім роз ныя. Цу доў ныя доч кі, пра ца-
ві тыя, сціп лыя, і сын, які губ ляе ся бе ад га рэл кі. 
Дзіў на, што ў ад ной сям’і, а так атры ма ла ся. І 
ўсё-та кі я лі чу яе шчас лі вай. У яе ся мё ра дзя цей, 
ёсць уну кі, яе лю бяць і па ва жа юць. Ці ж гэ та не 
шчас це? Ка неч не, шчас це. І хо чац ца спа дзя вац-
ца, што на су час най Пет ры каў шчы не ве ліч нае 
ста но віш ча да бры ні, муд ра га і пры го жа га фа-
льк лор на га сло ва не па хіс ну ла ся. Раз ам яны — 
тая тры ва ла ся по вязь ча су, на якой тры ма юцца 
са мыя леп шыя ры сы бе ла рус ка га на цы яна ль на-
га ха рак та ру, — вы со ка род ства, чу ласць, сво еа-
саб лі вая эстэ ты ка по бы та вай і ду хоў най ку ль ту-
ры, сціп ласць і ад чу ван не ха рас тва род ных пе-
сень. Мне сус тра ка лі ся па лес кія вёс кі, дзе пра-
тэс тан ты, як і ў За ход няй Еўро пе, спя ва юць 
то ль кі свае тво ры, звы чай на на ма тыў па пу ляр-
ных пе сень. А ў пет ры каў скай вёс цы сту дэн ткі 
адзна ча лі, што іх інфар мант Ула дзі мір Іва на віч, 
шчы ры пра тэс тант, з за да ва ль нен нем спя вае на-
род ныя пес ні пра кры ніч ку і хлоп ца, які лю біў 
дзяў чы ну зма лу, ды не атры ма ла ся ўзяць, пра 
«ма ль чы ка на чуж бі не», пра ка за ка, га то ва га з го-
ра ўта піц ца ў глы бо кай кры ні цы, бо ў яго, пры го-
жа га, і «оча нь кі ка ры», і «чор ныя бро ва нь кі», а 
вось «не лю бяць дзяў ча ты, ані ма ла дзі цы», пра 
ка ня, што «гу ляў на во лі», і мі лую дзяў чы ну…

На род, які не за ха ваў сва іх пе сень, не за ха ваў 
і сваю ўнут ра ную — ду хоў ную — гіс то рыю. Ён 
бу дзе спя ваць чу жыя пес ні, што пры дуць збо ку, 
ка лі на огул бу дзе спя ваць. На па чат ку 80-х га доў 
мы гэ та да клад на за свед чы лі: пет ры каў цы спя-
ва лі з улас на га го ла су. Зу сім не рэ дкасць бы лі 
сем’і, дзе спя ва лі здаў на, спя ва юць ця пер і лі та-
ра ль на ўсе. На род за ўсё ды інту ітыў на ад чу ваў, 
што ста ра даў ні фа льк лор — гэ та не про ста ўве-

ся лен не, а яго агу ль ны з про дка мі і на шчад ка мі 
лёс, ду хоў ны ле та піс, за ўсё ды ўні ка ль ны скла-
дам і змес там.

Пе сен ные тво ры існу юць у па мя ці вы ка наў-
цаў бло ка мі. Аляк сан дра Яфі маў на Но вак 
(1919 г. н.) па ча ла з лі рыч най лю боў най пес ні:

Ой, што за конь ста іць,
На ім бе ла гры ва,
Ой, пан ара ві лась,
Ой, пан ара ві лась
Мне та кая дзяў чы на…

По тым на ту ра ль на пе ра йшла да вя се ль ных і 
пра спя ва ла дзве — «Хва лі ла ся бя ро зач ка» і «Ма-
мач ка мая, квет ка», дзе да чка про сіць ад да ваць 
яе за муж уз імач ку, каб саб раць са бе сі лач ку, 
пры гэ тым тлу ма чыць:

У мя не сіл ка ма ле нь кая,
А ў свяк ру хі ніў ка вя лі кая.
Са свяк роў каю не за жну ла ся,
Пад за го нец па ва лю ся.

Тэ ма свяк ру хі і жні ва па цяг ну ла з па мя ці 
жар тоў ную жніў ную, хоць спя ва ецца яна, як і 
ўсе жніў ныя пес ні, на туж лі вы, але ве ль мі пры-
го жы і ба га ты ме ла дыч ны мі пе ра лі ва мі ма тыў:

Ой, я ў по лі жы та жа ла,
У мя не до ма шко да ста ла.
У мя не до ма шко да ста ла,
Што свяк ру ха с пло ту ўпа ла.
Што свяк ру ха с пло ту ўпа ла,
Усю кра пі вач ку су мя ла.

А да лей вы дат ней шыя ў сва ёй іра ніч нас ці 
рад кі най па пу ляр ней шай на Бе ла ру сі пес ні:

Не жаль жа мне свяк ру хач кі,
Да жаль жа мне кра пі вач кі:
Она ўпа ла, то і ўста не,
А кра пі вач ка ўся за вя не.

Да лей спя вач цы ўспом ні ла ся кла січ ная жніў-
ная «Ой, па йду я да ро гаю», звя за ная з па пя рэд-
нім ма ты вам ня вес ткі, якую не шка ду юць так, як 
шка ду юць род нае дзі ця. Хоць у аб едзвюх то не-
нь кі га ла сок і та тач ка не мо жа рас паз наць, чый 
ён, але ня роў на пад ыхо дзіць, ста віц ца да іх:

Ка лі гэ та маё дзі ця,
Ня хай яно па гу ляе.
Ка лі гэ та ня вес тач ка,
Ня хай ана й ра бо тае.

Аса цы ятыў нае счап лен не пе сен ных тво раў 
на зі ра ла ся і ў Хвя до ры Іва наў ны Зон ке віч (1912) 
з в. Сня дзін. Яна па ча ла з ба ла ды пра да чку-
птуш ку, якая праз сем га доў вы ра шае «па ля цець 
да сва ёй ма мач кі кры ль мі». У тво ры ад сут ні чае 
мо мант, ка лі брат не па знае ў зя зю ль цы сва ёй 
сяс тры і ме ціц ца за стрэ ліць птуш ку. На адва рот, 
ён бя жыць за зя зю ляй і про сіць яе вяр нуц ца, бо 
«мам ка ўмі рае». Як ба чым, мясц овая вер сія ба-
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ла ды ад роз ні ва ецца ад кла січ на га сю жэ та трак-
тоў кай воб ра за бра та.

Мі нор ны на строй ба лад на га тво ра спра ва ка-
ваў пе ра ход да лю боў най пес ні на тэ му не даб ра-
най па ры: «Ой ты, дзяў чы на, ты па ху ча зел ле, // 
Не ўзяў я ця бе, то пра шу на вя сел ле». Дзяў чы на 
пра клі нае ня вер на га хлоп ца:

Штоб над та бою со ней ка не сі яла,
Штоб над та бою зям ля пра ва лі ла ся,
Як я з та бой вер не нь ка лю бі ла ся.

А для спя вач кі стой кі ха рак тар ге ра іні — сіг-
нал для вы ка нан ня жар тоў най пес ні ма на ла гіч-
на га пла ну, дзе дзяў чы на аб ма лёў вае па жа да-
ную сям’ю, у якой яна ха це ла б жы ці:

Ад дай, ад дай мя не, маць,
Дзе хо ра ша ў ха це,
Дзе хо ра ша ў ха це,
Дзе свяк ру ха — га ва ру ха
Га во рыць са мной,
Га во рыць са мной.

Тут з за лві ца мі доб ра раз ам жа ці жы та, з ма-
ла ды мі дзе вя ра мі — жар та ва ці, але ў ме ру, бо 
«мі лы чар наб ры вы на гай ку га туе».

З’явіў ся мі лы, і Хвя до ра Іва наў на пе ра хо-
дзіць да вя се ль най пес ні з ма ты вам доб ра га жа-
ні ха:

Ха дзі, Ва леч ка, не ся дзі
Да пра чы ні акен цы, па гля дзі,
Да ці ясен ме сяц на га рэ,
Да ці ха рош Ва ло дзеч ка на ка не.
Ха рош, ма мач ка, ве ль мі ха рош,
Ка лі ж мне яго бог пры нёс…

Да лей воб раз жа ні ха на ка ні вы клі кае ка ляд-
ную пес ню з ана ла гіч ным воб ра зам:

У по лі пад шчад ром Іван ка з ка нём,
Ой, грай, мо ра,
Ра дуй ся, зям ля!
У ду дач ку грае, моц на спя вае.

Да гэ тых спе ваў мае да чы нен не адзі ная да чка 
ка ра ля, якая на ву чы ла хлоп ца «у ду дач ку гра ці, 
кліч на спя ва ці». Тут ці ка вае азна чэн не спе ваў. У 
ва ры янтах з іншых мясц ін Бе ла ру сі за мест 
«кліч на» спя ва юць «сліч на», што кры ху па збаў-
ляе воб раз вы раз нас ці.

Тэ ма пры го жа га хлоп ца пра цяг ва ецца ў га-
рад скім ра ман се «Сам куд ра вы, ку ча ра вы, // 
Куд ры ўюц ца ў тры ра да», дзе апа вя да ецца пра 
смерць мі ла га па да ро зе да дзяў чы ны:

Ох, мас та выя пра ла ма лісь,
А мой мі ле нь кі ўта нул.

Вы пад ко ва ці не, але ма тыў ва ды да лей ад гук-
нуў ся ў пес ні «Не сла Га ля во ду».

Іншая кар ці на на зі ра ла ся, ка лі вы ка наў цаў 
бы ло двое: та ды ло гі ка пе ра хо ду ад ад на го тво ру 
да на ступ на га не за ўсё ды пра соч ва ла ся.

Вось Ган на Іва наў на Кур ло віч (1903) і Пе ла-
гея Ва сі ль еўна Кур ло віч (1900) з в. Вы ша лоў па-
чы на юць з ся мей най пес ні пра доб ра га і дрэн на-
га му жа «Ой, да вы йду за ва ро та», а по тым пе ра-
хо дзяць да антып ры гон ніц кай, якую вар та пра-
цы та ваць цал кам, бо пад обныя тво ры зні ка юць з 
рэ пер ту ару:

Ля це ла ця цёр ка це раз на шы сё ла.
Не шта ж на шая гра ма да хмур на й не вя сё ла.
 (2 разы).
Ля це ла дру гая, тая ў лу зе ўпа ла,
У ме ся цы сен цяб ры пан шчы на пра па ла. 
 (2 разы).
Ой за ду маў ста ры пан пша ні цы ку пі ці,
Ста ла пані да за пан ам сна поч кі на сі ці. 
 (2 разы).
За ха цеў ста ры пан му жы коў на ня ці,
Па гля дзеў у кар ман — ня ма ча го да ці. 
 (2 разы).

Са цы яль ная пра бле ма ты ка па інер цыі пад-
хоп лі ва ецца ў сал дац кай пес ні «Мы ся дзім у ад-
кры тых ямах, як ліс ці нач ка, дры жым». Вай на 
доў жыц ца тры га ды, ад сюль зра зу ме лае — «над-
ае ла нам вай на».

Да лей жан чы ны пра спя ва лі вя се ль ную «Ой, у 
лу зе бя ро за ста яла», ад ра са ва ную друж кам, лю-
боў ную «Пра ва жа ла мя не Тац ця на», чу мац кую 
«Во лы ж мае па ла выя» пра па ездку «у Крым па 
соль», а по тым за жар тоў най — стос пры пе вак, за 
які мі ўпя рэ меш ку — лю боў ныя і ся мей ныя пес ні, 
у тым лі ку ба лад ная пра тое, як ста рэй шая сяс тра 
з-за рэ ўнас ці та пі ла ма лод шую, а тая пра сі ла ся:

— Па стой, сяс тры ца, па стой, не та пі,
Да рую ка леч ка свай го жа ні ха. (2 разы).

Псі ха ла гіч на аб умоў ле ны пе ра ход да вя се ль-
най пес ні «Не ся дзі, дзе вач ка, не ся дзі» пра пры-
езд жа ні ха, а по тым ча му сь ці да пес ні пра смерць 
парт ыза на «У зя лё ным ле се», раз бой ніц кай пра 
тое, як «на той га рэ да агонь га рыць, да та го агню 
раз бой ся дзіць», ка ляд на га кан та, як «спа ра дзі ла 
Дзе ва Ма рыя бож’ега сы на», жніў най жар тоў-
най, як «свяк ру ха з пе чы ўпа ла, … аж печ па ка сі-
ла ся», да якой на ту ра ль на да лу чы лі ся жніў ная 
пра вяр тан не з поля і ка сец кая «Ка сіў ка зак се на» 
з лю боў ны мі ма ты ва мі.

Які ад сюль вы ні кае вы вад?
Ка лі сту дэн ты пра ца ва лі з дзвю ма жан чы на-

мі ці гру пай, то пе рад імі раз гор тва ла ся па літ ра 
мясц ова га рэ пер ту ару ў раз на стай нас ці жан ра-
вых раз на від нас цей пе сен ных тво раў. Ка лі 
інфар ман тка бы ла ад на, то яскра ва па ўста ва лі 
аса біс тыя пры яры тэ ты. Аса цы ятыў ны лан цу-
жок тво раў гар ма ніч на кам па на ваў ся ў су лад дзі 
з асаб лі вас ця мі фа льк лор най свя до мас ці спя-
вач кі. На прык лад, ядро рэ пер ту ару Ган ны 
Андрэ еўны Мар цін ке віч (1938) з в. Ту рок скла-
да лі ста рыя і но выя час туш кі — вя сё лыя і кры ху 
сум ныя, за дзі рыс тыя і апты міс тыч ныя. Пра цы-
ту ем не ка ль кі тво раў:

Пе ла, пе ла і на пе ла
На сваю га ло вач ку,
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На ча ты ры дзе вя ры,
На пя тую за ло вач ку.
Ка бы я, ка бы я
Сцек лян ная ра дзі ла ся,
Я бы з го ра і тас кі
Упа ла і раз бі ла ся.

Я не ле бедзь, я й не гусь,
Па мо ру пла ваць не ба юсь,
Пан ара віц ца жа на ты,
Я й жа ны не па ба юсь.
Мне ся год ня сон сас ніў ся,
Га лу бок уві дзіў ся.
Так ска жы, мі лё нак, мне,
За што ты аб ідзеў ся.

Пра ва жаў мя не мі лё нак
І ха цеў па ца ла ваць.
Маць у акош ка ўві да ла:
«Граж да нін, не ба ла ваць!»
Наш саў гас, ад ме цім пра ма,
На Ве не цыю па хож:
Па сля дож ды ку да до му
То ль кі ў лод цы да плы вёш.

Архе ола гаў пры сла лі,
У по лі тут і там га ра.
Ры лі го ру, клад іска лі,
Ад шу ка лі трак та ра.

Мой мі лё нак за ра бо ту
Па лу чыў па хва ль ны ліст.
А ца лу ецца ён пло ха,
Від на, не спе цы яліст.

Звы чай на пры хі ль ні цы пры пе вак ма юць у 
рэ пер ту ары га рад скія лю боў ныя пес ні і ра ман-
сы, у тым лі ку жор сткія і сен ты мен та ль ныя. Ган-
на Андрэ еўна па сля пры пе вак сап раў ды звяр ну-
ла ся да пес ні пра Лі лю і ка пі та на, яко му ба ць кі 
не да зва ля лі браць шлюб з гэ тай дзяў чы най. Ка-
пі тан, як і аб яцаў, вяр та ецца праз год, але Лі лі 
ўжо ня ма, і яму за ста ецца то ль кі га ва рыць:

Ой, Ли ля, Ли ля, до ро гая,
Как ра но ты от нас ушла.
Как мно го счас тья и лю бо ви
С соб ою, Ли ля, унес ла.

Тут смерць раз лу чае за ка ха ных, а ў пес ні 
«Ког да мне бы ло лет сем над цать» зу сім іншае: 
гіс то рыя ня роў на га і ня доў га га ка хан ня ма ла-
дзе нь кай дзяў чы ны і ста ро га, які по тым гру ба 
ад маў ля ецца ад яе, і той ні чо га не за ста ецца, як 
скон чыць жыц цё са ма губ ствам пад обна Ган не 
Ка рэ ні най:

А я иду, а по езд мчит ся,
И я го ло воч ку ту да.
Свою го лов ку по гу би ла
Че рез се до го ста ри ка.

Пад обныя тво ры, за ве зе ныя з Рас іі, не зніш-
чы лі тра ды цый ны лю боў ны фа льк лор, які аб слу-
гоў ваў вёс ку на пра ця гу ста год дзяў. Яны ста лі 
по бач як зна кі знеш ня га све ту, дзе, вы свят ля-

ецца, тыя ж пра бле мы, што і ў вяс ко вым ася род-
дзі, то ль кі вы каз ва юцца аб іх бо льш экс прэ сіў-
на, з над ры вам. І та му по бач з амаль асі мі ля ва-
най пес няй пра ка хан не «Ой, но ча нь ка, ой, цём-
ная, // Ба юсь да мой ісці» ужы ва юцца мясц овыя 
ва ры янты шы ро ка вя до мых на по ўдні Бе ла ру сі 
лю боў ных і ся мей ных пе сень:  «Шу мяць вер бы, 
шу мяць лі пы», «Чыр во ная віш ня з-пад ко ра ня 
вы йшла», «Ве цер з поля, хві ля з мо ра, // Ой, да 
да вя ла лю боў да го ра», «За шу ме ла ой да дуб ро-
вуш ка, // Да за пла ка ла ўдо вуш ка», «Чыр во на 
ка лі на бе лым цве там цві ла, // Це раз ця бе, ка за-
чэ нь ка, мя не ма ці бі ла» і інш.

У свае со рак пяць га доў Ган на Андрэ еўна, як 
і ўсе жан чы ны яе ўзрос ту, вы кон ва ла вя се ль ныя 
і ка лян дар ныя пес ні. Ад на з іх, што ад ра са ва ла ся 
ня вес це, да во лі доў гая за кошт па ўто раў з уклю-
чэн нем но ва га пер са на жа, па чы на ючы з та тач кі 
і за вяр ша ючы мі ле нь кім, з якім урэш це бу дзе 
раз мо ва:

Ой, на га рэ [не зра зу ме лае сло ва] квет кі за-
цві лі,

Усю го ру ка мен ную ой, укры лі.
А ту дою йшла Свят лан ка ой, ці хе нь ка,
А за нею её тат ко (мам ко, брат ка, мі ле нь кі) 

блі зе нь ко.
 — Не йдзі, не йдзі, мой тат ко, за мною,
Бо не мець мне раз мо вач кі з та бою …
Га рад скі ра манс «Ве чар ве ча рае» пра бед ную 

Ма ру сю, ся мей ную пес ню «Ва ры, ма ці, вя чэ ра-
ці» пра да чку, што «на чу жы ну вы йшла», ба ла ду 
пра ня вес тку, што пе ра тва ры ла ся ў та па лі ну, 
пра спя ва ла Ма рыя Ра ма наў на Жу ка вец (1934 г. 
н.) з в. Ту рок.

Да стат ко ва асэн са ван ня фа льк лор на га рэ-
пер ту ару не ка ль кіх жан чын ся рэд ня га ўзрос ту, 
каб зра зу мець, што ў пет ры каў скіх вёс ках ў 80-я 
га ды не ад бы ло ся ка рэн най зме ны эстэ тыч на га 
ары енці ру, га рад скія пес ні не ста лі пры яры тэт-
ны мі, не па хіс ну лі каш тоў нас ці сва іх, род ных, 
мясц овых. У жы вой ку ль ту ры, а фа льк лор ёю 
з’яўля ецца, за ўсё ды ад бы ва юцца зме ны. На 
пры няц це хрыс ці янства сфе ра тра ды цый най 
бе ла рус кай ку ль ту ры ад гук ну ла ся но вы мі тво-
ра мі, а ста ра жыт ныя аб ра да выя пес ні ўзба га ці-
лі ся но вы мі акцэн та мі.

Вёс ка Ту рок па ра да ва ла нас ка ляд ны мі пес-
ня мі. Тут і кла січ ная пес ня пра ва джэн не «ка зы» 
«Ого-го-го, ка за», але зноў жа з мясц овай дэ тал-
лю. У гас па да роў про сяць да роў для ажыў лен ня 
«ка зы», «штоб на ша ка за з-пад пры печ ка ўста-
ла». І гэ ты штрых — «з-пад пры печ ка» — над ае 
тво ру сво еа саб лі вы ка ла рыт.

Вя до мы тут і кла січ ны ка ляд ны кант пра на-
ра джэн не Хрыс та:

В Рож дес тво Хріс то во
Ангел прі ле цел.
І, ле ту чы з не ба,
Лю дзям спо вес тіл:
— Все лю дзі свят куй це,
Цэ лы дзень тар жэс твуй це
Хріс то ва на ра джэн не.
Я ле чу ад Бо га,
Ра дасць вам пры нёс,
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Што на све це бе лом
На ра дзіўсь Хрыс тос.
Ска рэй па спя шай це
Дзя ці ну шу каць.

А ад на шчад рэц кая пес ня — яўны мясц овы 
вы нік ды яло гу языч ніц кай і хрыс ці янскай ку ль-
тур:

Шчод ры ве чар, пане гас па дар!
Сце ра жы, Бо жа, твой та вар!
У ця бе жон ка чар наб ро ва.
Ша нуй жон ку, як бар він ку.
Як бар ві нец про цві тае,
Ча ла век жон ку вы пра важ вае:
 — Па йдзі, жон ку, у той дом,
Дзе Ісус Хрыс тос на ра дзіў ся.
На пры сто ле па ло жуць,
Бу дзем яго ца ла ваць
І ў ру ча нь кі, і ў но жэч кі.
Вы но сь це нам гро шы і пі ра жэч кі!

Хрыс ці янскія эле мен ты пры сут ні ча лі ў ка лян-
дар най гас па дар скай пес ні пра пры ход трох гос-
цей — ясна га со ней ка, ясна га ме ся ца, дроб на га 
дож джы ка, пры чым со ней ка хва лі ла ся сва ім ра-
ніш нім уз ыхо дам ме на ві та пад Раж дзяс тво, ка лі 
«ўзра ду ецца весь мір хрэш чо ны». Та кім чы нам, у 
тво ры сэн са ва спа лу чы лі ся дзве падзеі — язы час-
кая (на ра джэн не но ва га со нца) і хрыс ці янская 
(на ра джэн не Хрыс та).

Ёсць і зу сім не па ду лад ныя хрыс ці янству 
з’явы на род най ку ль ту ры. Ад на з іх — Мас ле ні-
ца. Як нам ка за лі, ве ль мі вя сё ла свят ку юць у Га-
лу бі цы про ва ды зі мы — та кі тут змест над аец ца 
Мас ле ні цы. Тра ды цый на ка та юцца на ко нях, а з 
го рак — на сан ках. Да чаю пя куць блі ны. У пэў-
ным мес цы ўма цоў ва юць слуп, які па лі ва юць ва-
дою, каб ён па крыў ся іль дом. Спа бор ніц тва — 
не ад’емная час тка ста ра жыт ных свя таў, якое 
сім ва лі за ва ла пе ра мо гу но ва га, ма ла до га, моц на-
га над ста рым, аджыў шым, — пры сут ні чае і ў га-
лу біц кай Мас ле ні цы. Та го, хто здо лее за лез ці да 
вяр хуш кі слу па, ча кае ўзна га ро да-прыз: бо ты, 
са ма вар або пры го жая цац ка. Для дзя цей ма ці 
рых ту юць пя чэн не ў вы гля дзе ка ле чак і со ней-
ка. Свя та за вяр ша ецца па лен нем раз ма ля ва най 
ля ль кі.

А як на Пет ры каў шчы не су адно сяц ца па між 
са бой жа но чы і муж чын скі фа льк лор ны рэ пер ту-
ар? Муж чы ны-інфар ман ты да во лі рэ дка трап ля-
юць у поле зро ку збі ра ль ні каў, ка лі не мець іх на 
ўва зе спе цы яль на. Та кая мэ та бы ла ў сту дэн ткі 
Г. Ця ро шы най, якая сус тра ка ла ся з Мі ка ла ем Ся-
мё на ві чам Кур ло ві чам (1905 г. н.), Пят ром Мі ка-
ла еві чам Кур ло ві чам (1930 г. н.), Ся мё нам Апа на-
са ві чам Да ма се ві чам (1918 г. н.) — усе з в. Ту рок, 
Андрэ ем Мі хай ла ві чам Жы жэў скім (1925 г. н., в. 
Руб ча), гэ та зна чыць, з прад стаў ні ка мі да ва енна-
га па ка лен ня. Яны пра йшлі вай ну, і тая на кла ла 
ад бі так на іх зда роў е, ума ца ва ла ці ка васць да тво-
раў са цы яль най і гіс та рыч най пра бле ма ты кі. З 
лю боў ных і ся мей ных пе сень муж чы ны ад да юць 
пе ра ва гу тво рам з да во лі рэ зкі мі кан флік та мі і пе-
ра пе ты ямі, не цу ра юцца жор сткіх ра ман саў і 

быц цам не за ўва жа юць існа ван ня вя се ль ных пе-
сень.

Ся мі дзе ся ці ва сь мі га до вы М. С. Кур ло віч па-
чаў са шчым лі вай лю боў най пес ні пра ка за ка 
«Ой, не шу мі, лу жэ зе ле ное, // Да не плач, не 
жу ры ся, мо ло дой ка зак», дзе ге рой звяр та ецца 
да мі лай з та кі мі сло ва мі:

А я па мру ско ра, а ты бу дзеш жы ці.
Ве да еш, мая мі ла, гдзе мая ма гі ла?
Ой, мая ма гі ла крас нее мо ра.

Па ра ўнан не для нас не зра зу ме лае, але, ві-
даць, мае пэў ны сэнс. Спя вае ён пес ню, дзе апо-
вед вя дзец ца ад імя жан чы ны — «Ха дзі ла, бра-
дзі ла па віш нё ва му са доч ку» і га рад скую «По-
йдем, по йдем, друг лю без ный, // По виш нё во му 
са ду гу лять» пра раз лу ку і, зра зу ме ла, сал дац-
кую, ка ра ні якой у рус кім фа льк ло ры, «Па слу-
шай це, брат цы, да са ве ту ма яго», а яшчэ пра ма-
ці, якая, па йшоў шы ва ды бра ці, «свай го сы на ў 
па хо дзе па зна ла».

Трэ ба ду маць, што Пётр Мі ка ла евіч Кур ло-
віч, яко му за пя ць дзя сят, час тку пе сень пе ра  н-
яў ад Мі ка лая Ся мё на ві ча. Маг чы ма, гэ та на-
ступ ныя: «Ля це ла пу ля це раз го ру» пра па ра не-
на га сал да та і плач ма ці на бе ра зе Ду ная, «Впе-
ре ди идёт по воз ка, // На по воз ке крас ный 
крест» пра сал дац кія ліс ты да до му, якія за піс вае 
для іх са ні тар ка («Ее муж да вно уби ты, // А она 
всё ждёт его»), «Едет, едет ко ман дир Ча па ев», 
пра бай ца-сі ра ту, яко му ня ма да ка го вяр тац ца з 
фрон ту, і ён шка дуе, што не за гі нуў у баі, «Там в 
са ду при до ли не» — зноў пра не пры ка яна га сі-
ра ту з дум ка мі пра смерць і ма гі лу, да якой ніх то 
не пры йдзе, «то ль ко ран нею вес ною со ло вей за-
по ёт».

Звер нем ува гу на ад ну якасць фа льк лор най 
свя до мас ці муж чын — сцвяр джэн не праз ядро 
рэ пер ту ару сва ёй ідэн тыч нас ці, мас ку лін нас ці, 
та го, што ад роз ні вае іх ад жан чын. Гэ та якасць, 
як нам пад ало ся, не вы нік ад мо вы ад ла ка ль на-
рэ гі яна ль най пе сен най тра ды цыі, бо ся род пе-
сень Андрэя Мі хай ла ві ча Жы жэў ска га шэ раг 
тво раў пра скла да ныя лю боў ныя і ся мей ныя ста-
сун кі («Ой, там на па ко се Ва сіль се на ко сіць», 
«Ой, у лу зе, у луж ку, у шы ро кім по лі», «Ой, там 
на га ры, ой, там на кру той», «Ой, не спіц ца, не 
ля жыц ца», «Ка сіў ка зак се на», «Шу мяць вер бы, 
шу мяць буй ны» і інш.) су сед ні чае з «муж чын скі-
мі», час цей рус ка га па хо джан ня, ты пу «По си-
бир ским сте пям и до ли нам // Парт изан ский от-
ряд про хо дил», «Ле тел во рон че рез лес зе ле-
ный», «Туч ки тем ны, туч ки ясны» і г. д., а так са-
ма «жор сткім» ра ман сам «Си дит Ка тя за 
ре шет кой». Між тым ме на ві та ад Андрэя Мі хай-
ла ві ча быў за пі са ны ве ль мі доб ры ва ры янт ка-
лян дар на-аб ра да вай пес ні пра стра лу «Ой, па-
шла стра ла, па шла ў ся ло» з пры пе вам «Ох, і я 
хме лю».

Ця пер лю бяць пе ра піс ваць гіс то рыю Вя лі кай 
Айчын най вай ны. У на шых сту дэн таў бы ла маг-
чы масць да ве дац ца пра яе жа хі з вус наў на ро да, 
які пе ра нёс усё на са бе бо льш за іншых. Я чы таю 
дзён нік Га лі ны Ця ро шы най і раз умею гіс та рыч-
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ную каш тоў насць гэ тых ску пых, але пра ўдзі вых 
за пі саў:

«8 ию ля. Мно го раз го ва ри ва ли с жи те ля ми 
де рев ни. Про пра здни ки, об ря ды, про пес ни го-
во рят ма ло, без же ла ния. За то очень тро ну ла и 
нас, и жен щин веч ная, страш ная те ма — те ма 
вой ны. Они го во ри ли о том, что мы да вно зна ем, 
но как ужас но — жить в вой ну, ви деть вра га, 
быть сви де те ля ми смер ти род ных, дру зей, со се-
дей, ви деть, как сго ня ли лю дей це лы ми де рев ня-
ми и сжи га ли, как за ка пы ва ли жи вы ми в зем лю.

На род все ми си ла ми бо рол ся про тив за во ева-
те лей. Бы ли парт иза ны, кол хоз ни ки убе ре га ли у 
се бя ра не ных, бо ль ных.

Жи вы ма те ри, чьих де тей, во сем над ца ти-
сем над ца ти лет них, уби ва ли, уго ня ли в Гер ма-
нию, бук ва ль но вы са сы ва ли кровь. Очень ин те-
рес ная би огра фия у шес ти де ся ти лет ней На ста-
сьи Лев ко вой. Она бы ла в кон цла ге ре в Гер ма-
нии, в Аме ри ке.

Бы ли и пред ате ли. Ста рос та Му ром ский на 
гла зах у со се дей убил свою род ствен ни цу, ку-
му».

На ступ ныя за пі сы сту дэн ткі пра спе ва коў-
муж чын і іх лёс:

«11 ию ля. Се год ня го во ри ли с за ме ча те ль ны-
ми лю дь ми — от цом и сы ном Кур ло ви ча ми. Оба 
про шли всю вой ну, оба бы ли ра не ны, оба ин ва-
ли ды, у об оих бо ль шие се мьи. «Бо га то зна юць 
пе сень», — го во рят про Кур ло ви чей в де рев не. 
И пра вда, пес ни их не про стые. Важ ные, нуж-
ные, со дер жа те ль ные. Из них мно го мож но уз-
нать о про шлом Ро ди ны, про чув ство вать чув-
ства на ших ро ди те лей и ро ди те лей на ших ро ди-
те лей, про жить их жиз нью.

12 ию ля. Бы ла очень ин те рес ная встре ча с 
Андре ем Ми хай ло ви чем Жи жев ским и его же-
ной … «Трэ ба бу ло род ныя мясц іны ад стой ваць» 
во вре мя вой ны. И он встал на за щи ту Ро ди ны, 
парт иза нил на Пол есье. Тя же лая су дь ба вы па ла 
на до лю это го че ло ве ка и его же ны. В 44-м был 

кон ту жен. Про был в гос пи та ле 1 ме сяц, ле жал в 
без на деж ном со сто янии. По сле вой ны вер нул ся 
до мой. И тут — но вое го ре. Из сем над ца ти де тей 
вы жи ли то ль ко се ме ро».

Ры гор Ра ма на віч Шыр ма на зваў пес ню ду-
шой на ро да. Мож на да даць: яна на род ны лёс 
так са ма, лёс усіх бе ла ру саў і гэ тай яго час ткі — 
жы ха роў пет ры каў скіх вё сак Га лу бі ца, Ту рок, 
Вы ша лаў, Баг дан ка, Сла вік, Ляс ко ві чы і іншых, 
што мес цяц ца па-над Пры пяц цю і ў пры пяц кіх 
ля сах.

З дзён ні ка Га лі ны Ця ро шы най:
«16 ию ля. За втра уез жа ем. Всё-та ки мно гое 

да ла мне моя пра кти ка… И кто зна ет, мо жет 
быть, я за пи са ла что-то очень важ ное, что мо-
жет при го ди ть ся в на учной ра бо те, что мо жет 
стать из вес тным?..»

Пе рада мной ча ты ры тоў стыя па пя ро выя па-
пкі, біт ком на бі тыя спра ваз да ча мі сту дэн таў, 
пра гле дзе ла я цал кам ад ну, а з дру гой то ль кі ма-
тэ ры ялы Га лі ны. Што ў астат ніх? Якія сту дэн-
цкія зна ход кі, якія ча ла ве чыя лё сы апы ну лі ся 
па-за меж амі гэ та га арты ку ла, мож на то ль кі зда-
гад вац ца. Ка лі б не но выя тэх на ло гіі, за ста ва ла-
ся б то ль кі па шка да ваць, што ўсё ася дае ў фа льк-
лор ным архі ве і не вя до ма ка лі ўба чыць свят ло. А 
ця пер, на за кан чэн не, ска жу для пет ры каў цаў 
на ступ нае. Ву чэб на-на ву ко вая ла ба ра то рыя бе-
ла рус ка га фа льк ло ру фі ла ла гіч на га фа ку ль тэ та 
БДУ пад кі раў ніц твам кан ды да та фі ла ла гіч ных 
на вук, да цэн та Тац ця ны Ма ро за вай ажыц цяў-
ляе пра гра му па ства рэн ні элек трон най ба зы да-
дзе ных. А гэ та зна чыць, што да ма тэ ры ялаў фа-
льк лор най пра кты кі 1983 го да бу дзе мець дос туп 
не то ль кі ста ліч ны фа льк ла рыст, а лю бы за ці-
каў ле ны жы хар Пет ры каў ска га ра ёна, лю бы 
кра язнаў чы гур ток, гіс то ры ка-кра язнаў чы му-
зей.

Гэ тыя ма тэ ры ялы — ужо гіс то рыя, але гіс то-
рыя сап раў дная і та му вар тая ўва гі, асэн са ван ня 
і вы ву чэн ня.
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С
 я род бе ла рус кіх пі сь мен ні каў, лёс якіх не-  
 пас рэд ным чы нам звя за ны з Пет ры каў шчы- 
 най, мож на на зваць ярка га па эта-ма лад ня-

коў ца, кры ты ка, пе ра клад чы ка Але ся Ду да ра 
(Аляк сан дра Аляк сан дра ві ча Да йлі до ві ча), 
яўрэй ска га пра за іка і ра ман ты ка са цы яліс тыч-
на га бу даў ніц тва Мо ту Ізра іле ві ча Дзяг ця ра. У 
арты ку ле «Та ямні цы лё су па эта» («Пет ры каў-
скія на ві ны» 2011 г. — 23 лі пе ня) жур на ліст і 
кра язнаў ца Аляк сандр Лі сіц кі, пра хо дзя чы 
жыц цё вы мі і твор чы мі шля ха мі та ле на ві та га 
аўта ра збор ні каў «Звон вяс ны» (З І. Плаў ні кам, 
1926), «Ва сі ль ко вы рос сып» (1929), «Пра ко сы на 
па мяць» (1932), кні гі «Вы бра ныя вер шы» (1966), 
вы каз вае пе ра ка нан не, што рэ прэ са ва ны па эт і 
пе ра клад чык Сяр гей Да рож ны (Сяр гей Мі хай-
ла віч Се ра да), мес цам на ра джэн ня яко га ўсе да-
вед ні кі і энцык ла пе дыі да гэ туль пад аюць Сло-
нім, на сам рэч з’яўля ецца вы хад цам з вёс кі Ляс-
ка ві чы Пет ры каў ска га ра ёна. Трэ ба на зваць 
так са ма на ры сіс та і лі та ра тур на га кры ты ка Ве ру 
Ся мё наў ну Па лта ран, па эта і пра за іка Мі ко лу 
Га мол ку, прад стаў ні цу так зва най маг ні та фон-
най лі та ра ту ры, надзвы чай чуй ную да ча ла ве ча-
га бо лю і тры вог ча су пі сь мен ні цу да ку мен та ль-
на га жан ру Свят ла ну Алек сі евіч, агляд ад мет най 
па тэ ма ты цы і фор ме ўва саб лен ня твор час ці 
якой ужо да ўно за слу гоў вае асоб на га ма наг ра-
фіч на га да сле да ван ня, і інш. Спы нім ся бо льш 
дэ та лё ва на агля дзе жыц цё ва га і твор ча га шля ху 
не ка то рых з пе ра лі ча ных пі сь мен ні каў.

Ве ра Ся мё наў на Па лта ран (Ля пес кая, 
28.03.1919-28.03.1989) на ра дзі ла ся ў ся лян скай 
сям’і ў вёс цы Ба бу ні чы Пет ры каў ска га ра ёна Го-
ме льс кай воб лас ці. На мно га па зней, ні ко ль кі не 
ха ва ючы хва лю юча га па чуц ця за мі ла ва нас ці 
зям лёй ба ць коў, пі сь мен ні ца так аха рак та ры зуе 
сціп лую і бяс кон ца да ра гую для яе ду шы пры га-
жосць род ных мясц ін: «Пет ры каў… Ста іць ён на 
вы со кім бе ра зе Пры пя ці у вян ку сас но вых ба-
роў. Па гля дзіш ад сюль на шы ро кую спа кой ную 
ра ку, на жоў тыя пры рэч ныя плё сы, на за сму жа-
ныя за рэч ныя да лі, пры слу ха ешся, як пе ра гук-
ва юцца на ва дзе па ра хо ды і бар жы, і та бе рап-
там здас ца, што ты ста іш дзе-не будзь на Ула дзі-
мір скай гор цы ў Кі еве ці на Ма ма евым кур га не ў 
Вал гаг ра дзе…» [1, с. 74-75]. Гэ тая шчы рая ўлю бё-

насць у род ны край на заў жды прад выз на чыць 
бу ду чы лёс Ве ры Па лта ран, акрэс ліць пе ра важ-
ны на пра мак яе жыц цё вых да рог. «Хто ку ды, а я 
— на Па лес се», [1, с. 74] — з упэў не нас цю пра-
мо віць ге ра іня на ры са пі сь мен ні цы «На зям лі 
па лес кай».

Па сля скан чэн ня ў 1937 г. мясц овай шко лы 
Ве ра Па лта ран па сту пае ў Мін скі пед ага гіч ны 
інсты тут (1937-1941). На па чат ку Вя лі кай Айчын-
най вай ны раз ам з іншы мі сту дэн та мі бы ла эва-
ку іра ва на ў Гор каў скую воб ласць, дзе пра ца ва-
ла на Бар мі на-Вя нец кім аб арон ным за во дзе. Па-
сля та го, як на стан цыі Сход ня пад Мас квой ад-
на ві лі ся за нят кі ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це, пра цяг ну ла ву чо бу на фі ла ла гіч-
ным фа ку ль тэ це, які скон чы ла ў 1945 г. Пра да-
лей шую пры хі ль насць пі сь мен ні цы да на ву ко-
вай дзей нас ці свед чыць аб аро на кан ды дац кай 
ды сер та цыі па твор час ці Мак сі ма Тан ка ў 1955 г. 
У па служ ным спі се Ве ры Па лта ран — пра ца 
сты ль рэ дак та рам га зет «Чыр во ная зме на» (1945-
1952), «Лі та ра ту ра і мас тац тва» (1952-1953), рэ-
дак та рам ад дзе ла кры ты кі ча со пі са «Ма ла-
досць» (1953-1973), за гад чы кам рэ дак цыі кры ты-
кі і лі та ра ту раз наў ства вы да вец тва «Мас тац кая 
лі та ра ту ра» (1973-1986). І на кож най з гэ тых па-
сад яна за ўжды імкну ла ся пад тры маць па-сап-
раў дна му та ле на вi тых лю дзей.

Ве ра Па лта ран — сяб ра СП СССР з 1966 г., 
за слу жа ны ра бот нік ку ль ту ры Бе ла рус кай ССР 
(1979). Дру ка вац ца па ча ла з 1949 г. Пя ру пі сь-
мен ні цы на ле жаць кні гі на ры саў «Клю чы ад Се-
за ма» (1967) і «Дзі ва сіл» (1974), а так са ма збор-
нік кры ты кі і пуб лі цыс ты кі «Ча ла век на вят рах 
ча су» (1989). Ме на ві та за пер шую кні гу і на рыс 
«Дзі ва сіл» Ве ры Па лта ран бы ло пры сво ена зван-
не Лаў рэ ата Дзяр жаў най прэ міі БССР імя П. М.
Ле пя шын ска га (1970). Акра мя та го яна пе ра кла-
ла шмат лі кія тво ры Чын гі за Айтма та ва, Але ся 
Ад амо ві ча, Аляк сан дра Ка зан ца ва. А яшчэ Ве ра 
Ся мё наў на актыў на і па спя хо ва вы сту па ла ў 
дру ку як кры тык, рэ цэн зент, лі та ра тур ны агля-
да ль нік. Надзвы чай вы со кая ацэн ка да след чы-
цай фа льк ла рыс тыч най і пуб лі цыс тыч най дзей-
нас ці са ма ахвяр на га і шмат гран на га па твор чых 
інта рэ сах Ры го ра Шыр мы, свет ла-кра на ль ныя 
ўспа мі ны пра сей бі та зяр нят-ду мак «вы со кай 

Во ль га ШЫН КА РЭН КА

«ПА ЛЫ НО ВАЙ ЗЯМ ЛІ 
ДЗІ ВА СІЛ…»
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чыс ці ні і пра ўды» [2, с. 224] Іва на Ме ле жа, ярка-
га і не арды нар на га Але ся Ад амо ві ча, ду шэў на 
шчод ра га Я. Ра ма ноў ска га, уз ру ша нае і ад на ча-
со ва ўдум лі вае пра чы тан не тво раў та ле на ві тых 
Аляк сея Ку ла коў ска га, Іва на Пташ ні ка ва, Вік та-
ра Ка ра ма за ва, «не пас лу шэн ца» Мі ха ся Стра ль-
цо ва, на ту ра ль на га і шчы ра га Ле ані да Га лу бо ві-
ча, а так са ма іншых аўта раў і сён ня за ста юцца 
за пат ра ба ва ны мі пры зва ро це да раз гля ду твор-
час ці на зва ных аўта раў прад стаў ні ка мі но вых 
па ка лен няў кры ты каў і гіс то ры каў лі та ра ту ры.

Асаб лі вай ува гі за слу гоў вае пуб лі цыс тыч ная 
спад чы на Ве ры Па лта ран, што дае маг чы масць 
яшчэ раз пе ра ка нац ца ў вы ключ най ад да нас ці 
пі сь мен ні цы род на му краю, яго пес ням, мо ве і, 
зра зу ме ла ж, лю дзям, вы га да ва ным і ўма ца ва-
ным імі. Як вя до ма, ад ным з асноў ных воб ра заў, 
што вы сту пае пер шаш тур шком пры на пі сан ні 
на ры саў жур на ліс та мі і пі сь мен ні ка мі, з’яўля-
ецца да ро га. У айчын най лі та ра ту ры пра гэ та 
свед чыць ад мет ны па этыч ны свет і рэ аль ная 
асно ва мно гіх тво раў, на пі са ных на пра ця гу ўся-
го ХХ ст. у гэ тай па меж най па між пуб лі цыс ты-
кай і ўлас на лі та ра ту рай га лі не мас та коў ска га 
са ма вы яўлен ня (Ігна там Дуб роў скім, Ана то лем 
Клыш кам, Ва сі лём Яка вен кам, а так са ма Мі ха-
сём Стра ль цо вым, Ба ры сам Са чан кам, Янкам 
Сі па ко вым, Ле ані дам Ле ва но ві чам і іншы мі).

Так, ужо са мы па ча так аўто бус най ван дроў кі 
на Лу ні неч чы ну, апі са най у на ры се «Клю чы ад 
се за ма», да зва ляе ге ра іні Ве ры Па лта ран за ўва-
жыць кры ху не ча ка ныя для Па лес ся да ляг ля ды, 
адзна чыць сво еа саб лі вую ма ляў ні часць пры да-
рож ных кра яві даў: «…тут, у між рэч чы Пры пя ці і 
Цны, ля сы і ба ло ты па ціс ну лі ся, да ючы мес ца 
лу га во му пра сто ру, шы ро ка му пры вол лю па лёў» 
[1, с. 5]. Раз ам з вон ка вай на зі ра ль нас цю не 
менш важ най для ці каў на га пад арож ні ка, што 
спе цы ялі зу ецца не па ма ла ку і мя су, а «най бо-
льш — па лю дзях» [1, с. 18]; з’яўля юцца па мкнен-
не да спас ці жэн ня та ямніц све та бу до вы, здо ль-
насць ад чуць са мае ад мет нае ў ха рак та ры су раз-
моў цы, жа дан не мак сі ма ль на на блі зіц ца да раз-
гад кі ча ла ве чай ду шы-се за ма. Зра зу ме ла, гэ тая 
на ву ка най ця жэй шая з усіх. І ге ра іня тво ра, хоць 
і пе ра жы вае стан пэў на га пад абен ства з ка зач-
ным пад арож ні кам, вы дат на раз умее, што «се-
зам мож на ад чы ніць то ль кі сва імі клю ча мі» [1, с. 
7] і што ад крыц цё не вя до ма га за гад ка ва га све ту 
для яе са мой па куль ад клад ва ецца. «Мае клю чы 
ад за па вет на га се за ма яшчэ не дзе ку юцца. Я шу-
каю іх да ўно — і не ма гу знай сці. І сю ды, у гэ тую 
род ную да ле чы ню, мя не па клі ка ла дум ка: а мо-
жа яны дзе-не будзь тут?..» [1, с. 7].

Але ня ма ні яка га сум нен ня ў тым, што ма ра 
ге ра іні-апа вя да ль ні цы аб авяз ко ва ў хут кім ча се 
здзей сніц ца. Для Лі дзіі Пра шко віч, на прык лад, 
сво еа саб лі вым га ран там твор чай за пат ра ба ва-
нас ці Ве ры Па лта ран аб іра ецца яе ту тэй шае па-
хо джан не. Да след чы ца слуш на пад крэс лі вае, 
што «пра Па лес се і па ле шу коў рас каз вае не пры-
шлы ча ла век, а па ля шуч ка, якая ве дае ха рак тар 
сва іх зем ля коў «знут ры», умее за ўва жыць у ім 
тое, што лёг ка маг ло б пра йсці мі ма ўва гі ста рон-
ня га. Ду ма ецца, ме на ві та гэ та і да зво лі ла ёй зра-

біць не то ль кі ці ка вы зрэз ду хоў на га і ма тэ ры яль-
на га жыц ця Па лес ся 1960 — па чат ку 1970-х га доў, 
але праз глы бін нае спас ці жэн не свай го, род на га, 
пры йсці да са цы яль на-фі ла соф скіх аб агу ль нен-
няў агу ль на люд  ска га змес  ту і ха рак та ру» [3, с. 
128].

І пры езджая біб лі ятэр ка Ка ця ры на Аляк се-
еўна, і яе муж Фе дзя з мясц овых, і за атэх нік дзя-
дзь ка Мі ша Яку бо віч з жон кай Але сяй і ста рэй-
шай да чкой, ця лят ні цай Евай, і стар шы ня кал га-
са Ула дзі мір Аляк сан дра віч Рых цер, і іншыя ге-
роі на ры са «Клю чы ад се за ма» не про ста 
ад да ныя спра ве і сва ім род ным лю дзі. Іх вы лу чае 
за сво ены ад ба ць коў уз ор та кой люб ві да іншых, 
ка лі най важ ней шай ва ўза ема адно сі нах ро біц ца 
за ба ро на «да рэм на па крыў дзіць ча ла ве ка» [1, с. 
51]; ка лі на ват у вы ра шэн ні лё су бы ло га здрад ні-
ка пе ра ма гае гу ман насць. Да пры кла ду, да ўняе 
су пра цьс та янне ад на вяс коў цаў з Іва нам Грыц-
ке ві чам зды ма ецца муд рым і ча ла веч ным учын-
кам Іва на Андру ша, яго здо ль нас цю ўзняц ца над 
ра ней шы мі крыў да мі і пра гай по мсты. Якраз гэ-
ты вы па дак, а не то ль кі тры во гі вя лі ка га све ту, 
што вы раз на вы яўля юць сваю пры сут насць у 
па лес кай вёс цы, най бо льш уз руш вае пад арож-
ні цу, пры му шае за ду мац ца над пы тан ня мі: «Дзе 
ж яна, мя жа ча ла ве чае лі тас ці і гне ву?.. Па якой 
гра ні цы ча ла ве ча га сэр ца яна пра хо дзіць сён-
ня?.. Па якім ру бя жы?..» [1, с. 72].

Трэ ба ска заць, што і ў да лей шых сва іх ван-
дроў ках па Аль ша нах, Оршы, род най Пет ры каў-
шчы не, вёс ках Жыт ка віц ка га ра ёна, іншых 
мясц інах ува гу Ве ры Па лта ран асаб лі ва пры цяг-
ва юць «за ла тыя лю дзі» [1, с. 88] — пра ца ві тыя, 
муж ныя, та ле на ві тыя ў сва ёй спра ве, му зыч на 
ад ора ныя, па пры га жос ці вар тыя пэн дзляў са-
мых сла ву тых мас та коў све ту. Як і яе ге роя Ігна-
та Се мя ніц ка га, у кож ным з іх пі сь мен ні цу най-
бо льш за хап ляе ства ра ль ны па ча так. Ме на ві та 
сус трэ чы з лю дзь мі да зва ля юць ёй пе ра ка нац ца 
ў тым, «які ж не адо ль ны, які ўсе ма гут ны твор чы 
дух ча ла ве ка!.. Ён уз ні ма ецца над усім го рам, 
над усі мі ня шчас ця мі све ту, як вя лі кая га ючая 
сі ла, якая ачыш чае ду шу ад го ры чы і па кут і по-
ўніць яе свет лаю пра гай твор час ці…» [1, с. 109].

У на ры се «Дзі ва сіл» та кое ж ад крыц цё пе ра-
жы ва юць улю бё ныя ў на род ную пес ню і са міх 
па ле шу коў фа льк ла рыст Зі на іда Якаў леў на Ма-
жэй ка і мас так, «па ра стак з Ку па ла ва га па лет ка» 
[2, с. 304]; Янка Ра ма ноў скі, спа да рож ні кі Ве ры 
Па лта ран у за па вет ны То неж, што зна хо дзіц ца ў 
Ле ль чыц кім ра ёне. Якраз тут «ім ад кры ла ся тое 
адзі на існае, адзі на важ нае, адзі на веч нае і ня-
ўлоў нае, што за вец ца на род най ду шой і для ча го 
спа кон і да скан чэн ня све ту жы ло і бу дзе жыць 
мас тац тва» [4, с. 6].

Зна хо джан не ў ха це то неж скай на стаў ні цы 
Ма рыі Іва наў ны, а ўстаў ная на ве ла пра ня прос-
тае жыц цё ў глы бін цы пед аго гаў Ва лян ці ны Ва сі-
ль еўны і яе му жа Вік та ра яшчэ бо льш спры яе гэ-
та му, да зва ляе Ве ры Па лта ран у дэ та лях пе рад аць 
скла да нас ці вяс ко ва га по бы ту з без ліч чу аб авяз-
каў для да рос лых і ма лых, за ся ро дзіць ува гу на 
асаб лі вас цях вы ха ван ня дзя цей і ўза ема адно сі-
нах усіх чле наў сям’і. Дзіў нае ж ха рас тво ту тэй-
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шай зі мо вай пры ро ды аб уджае па этыч ную сут-
насць ду шы апа вя да ль ні цы, ажыў ляе да ўнія і не-
за быў ныя ўра жан ні ма лен ства, га доў юнац тва і 
бо льш по зня га ча су. «Мі лы, ці хі свет! Бліз кі, 
мой… Той вунь за сне жа ны жу ра вель ужо за чэр-
пвае са студ ні ма ёй па мя ці і з по ўна га плеш ча ў 
ду шу све жы мі, як глы бін ная ва да, успа мі на мі. Ба-
ча нае і чу тае, пе ра жы тае і пе рад ума нае — усё 
сыш ло ся ў ад но і раз гор тва ецца пе рад ва ча мі, як 
доў гі ма ляў ні чы скру так …» [4, с. 21].

Не пры ха ва нае за хап лен не вы клі кае ў гас цей і 
вы ключ ная му зыч насць то неж цаў, надзвы чай ад-
кры тых і сар дэч на ўдзяч ных за ўва гу да іх на род-
на-пе сен ных скар баў. У па мя ці вяс коў цаў за ха-
ва ла ся вя лі кая ко ль касць гіс то рый, за га дак, да-
ўніх па этыч ных тэк стаў, арха ічных ка ляд ных аб-
ра даў. За ду мен на і друж на спя ва юць Га ля, 
Хрыс ця, Ва ра, Се ра фі ма, Мат ру на, Тац ця на, Ка-
ця рын ка, На сця і іншыя ўдзе ль ні цы імпра ві за ва-
на га хо ру, пра ніз лі ва да но ся чы да кож на га з пры-
сут ных «свет дзі вос ных воб ра заў, яркіх і, зда-
ецца, ад чу ва ль ных на до тык …» [4, с. 72]. Не вы-
пад ко ва ў га ла сах спя ва чак, па мер ка ван ні 
за ча ра ва ных слу ха чоў, раз ам з бо лем і ра дас цю 
ўлас на пе ра жы та га ажы вае са ма «да ле чы ня гіс-
то рыі і да гіс то рыі» [4, с. 82].

Вар та ўдак лад ніць, што твор чыя інта рэ сы Ве-
ры Па лта ран не аб мя жоў ва юцца то ль кі ўва гай 
да не паў тор ных пры род ных кра яві даў, вяс ко ва га 
ла ду і ду хоў на га ба гац ця пе сен ных па ле шу коў. 
Да рож нае зна ёмства ў аўто бу се і ня зму ша ная гу-
тар ка пі сь мен ні цы з дзе дам-су се дам да па ма га-
юць ёй не то ль кі да клад на пе рад аць асаб лі вас ці 
ды ялек тна га гу чан ня мясц овай га вор кі, а і за кра-
нуць ве ль мі вос трую пра бле му ад арва нас ці су-
час ні ка ад род най зям лі, стра ты арга ніч най по вя-
зі з ёй, што ў рэ шце рэшт і аб умо ві ла ўзнік нен не 
та ко га са цы яль на не бяс печ на га ты па ча ла ве ка, 
як пе ра ка ці-поле. «Буў у яго та кі не йкі ко рань у 
зям лі, ці што … І от еты ко рань не як па ру шы лі, і 
стаў ча ла век лёг кі — но сіць яго, як пу шын ку, па 
све це: то тут па ся дзіць, то там …» [4, с. 10]. Так 
спра буе рас тлу ма чыць ужо ў той час ві да воч ную 
тра ге дыю рас кі да ных гнёз даў і не пер спек тыў-
ных вё сак ста ры, яко га пра ся бе су раз моў ні ца 
трап на на за ве Ко ра нем, ма ючы на ўва зе «ко-
рань гэ та га жыц ця — шчас лі вы, аца ле лы, не па-
ру ша ны ко рань» [4, с. 13].

Ад мет най для змес ту да дзе на га на ры са Ве ры 
Па лта ран, якая за ўжды ў сва ёй твор час ці імкну-
ла ся з дбай най гас па дар лі вас цю збі раць усе 
«кру пін кі на ша га жыц ця» [2, с. 5]; з’яўля ецца 
так са ма акту алі за цыя ўва гі на пра бле мах, звя за-
ных з без гас па дар час цю як усёп ра ні ка ль най 
з’явай. У ад роз нен не ад пер шай кні гі, дзе яшчэ 
ад кры та не га ва ры ла ся пра шко ду ад асу шэн ня 
ба лот, у «Дзі ва сі ле» ста ры Іван Астра вік, які хо-
ча пэў на ве даць, для ча го ча ла ве ку «етая жыт ка» 
да ецца і ма рыць пра тое, каб лю дзі ша на ва лі 
пра цу па пя рэд ні каў і адзін ад на го, у спрэч цы з 
да чкой да во дзіць: «Ну, а ка лі тое ба ло та, як і 
поле, зня сі лее, то ку ды вы та ды па ле зе це вяр шкі 
зды маць? …трэ ба ж, каб не то ль кі ся гон ня рас ло, 
а і на той год, і там на той. …Як вы пра тую зям лю 
дба еце?» [4, с. 62].

Не сум нен на, што сім па тыі апа вя да ль ні цы на 
ба ку тых, хто на гэ тай спа ку та ва най і ўсё ж 
шчас лі вай зям лі жы ве, пра цуе, спя вае, ду мае не 
па за га ду, а па шчы рых пе ра ка нан нях і сар дэч-
най ахво це. Якраз та кі мі ча ла веч ны мі лю дзь мі, 
што сво еча со ва і шчод ра «ад да юць свой доўг 
на шчад кам сва ім» [2, с. 61]; а да іх, без умоў на, 
ад но сіц ца і вер ная да чка Па лес ся Ве ра Па лта-
ран, га ран ту ецца ўстой лі васць веч най да ро гі 
быц ця. Гэ та іх на ма ган ня мі пра рас та юць і спля-
та юцца «ў глы бі нях са мыя моц ныя, са мыя глы-
бо кія ка ра ні жыц ця» [4, с. 82]; да ючы моц дзі ва-
сі лу.

З імем Мі ко лы Іва на ві ча Га мол кі (11.03.1922-
03.05.1992) у бе ла рус кай лі та ра ту ры най перш 
звя за на на пі сан не пры год ніц кіх тво раў, асва-
енне на ву ко ва-фан тас тыч на га жан ру. Але ва 
ўсіх мас тац кіх фор мах, як слуш на за ўва жыў у 
свой час Іван Раз анаў, аўтар прад мо вы да двух-
том ні ка вы бра ных тво раў пі сь мен ні ка, «яго леп-
шыя тво ры для юнац тва сла вяць ве ліч спраў ма-
ла до га ча ла ве ка чыс тай і свет лай ду шы» [5, с. 8].

На ра дзіў ся Мі ко ла Га мол ка ў в. Бры нёў Пет-
ры каў ска га ра ёна Го ме льс кай воб лас ці ў ся лян-
скай сям’і. Па зней жыў у вёс цы Най да. У 1937-
1939 гг. ву чыў ся ў Жыт ка віц кай ся рэд няй шко-
ле № 1, на ба зе якой ня даў на ство ра ны му зей 
пі сь мен ні ка-зем ля ка. Па сля шко лы па сту піў на 
фі ла ла гіч ны фа ку ль тэт Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ўні вер сі тэ та (1939-1940), але з дру го га кур са 
пры зва ны ў ра ды Са вец кай арміі (1940-1946), дзе 
пра йшоў шлях ад ра да во га да ка ман дзі ра ўзво да. 
Ужо па сля вай ны за воч на за кан чвае БДУ (1948-
1952). У 1947 г. па сту піў на пра цу рэ дак та рам у 
Дзяр жаў нае вы да вец тва БССР, у 1948-1949 гг. 
з’яўляў ся літ суп ра цоў ні кам рэ дак цыі га зе ты 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва». З 1949 г. за гад ваў ад-
дзе лам лі та ра ту ры і мас тац тва рэ дак цыі га зе ты 
«Чыр во ная зме на». У 1951-1962 гг. — ад каз ны 
сак ра тар ча со пі са «Бя роз ка». З 1967 г. — ад каз-
ны сак ра тар Ка мі сіі па Дзяр жаў ных прэ мі ях 
БССР пры Са ве це Мі ніс траў рэ спуб лі кі. У 1970-
1980 гг. і ў 1982-1986 гг. — літ кан су ль тант СП 
БССР, у 1980-1982 гг. — ды рэк тар Бю ро пра па-
ган ды мас тац кай лі та ра ту ры СП БССР. Член СП 
СССР з 1946 г. Уз на га ро джа ны мед аля мі. Жыў у 
Мін ску.

Яшчэ вуч нем Мі ко ла Га мол ка над ру ка ваў 
пер шыя вер шы ў 1937 г. у баб руй скай га зе це 
«Ка му ніст». На да лей шы лёс па чат коў ца ста ноў-
ча па ўплы ва лі цёп лыя сло вы пад трым кі ста рэй-
шых бе ла рус кіх па этаў Мак сі ма Тан ка, Пят ра 
Глеб кі, Ва сі ля Віт кі, з які мі ён сус тра каў ся ў га ды 
вай ны ў Мас кве [5, с. 3]. Па тры ятыч ная скі ра ва-
насць вер шаў збор ні каў пі сь мен ні ка «Зва рот 
шчас ця» (1946) і «Б’юць ку ран ты» (1950) пад крэс-
лі ва ецца апты міс тыч ным гу чан нем, па лы мя ным 
ге ра ічным і ства ра ль ным па сля ва енным па фа-
сам, ве рай у шчас лі вае за ўтра. Не ка то рыя з яго 
вер ша ва ных тэк стаў па кла дзе ны на му зы ку. Але 
да лей Мі ко ла Га мол ка пра цуе пе ра важ на ў пра-
за ічных жан рах.

За йме лі вя до масць за йма ль на-пры год ніц кая 
«сле да пыц кая» апо весць аўта ра «Ле та ў Ка лі-
наў цы» (1950, да поў не нае вы дан не вы йшла ў 
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1956 г.) і твор на тэ му вы ха ван ня дзя цей «Доб ры 
дзень, шко ла!» (1953). Услед За Янкам Маў рам 
пра за ік звяр та ецца да асэн са ван ня тэ мы за ва-
ёвы ча ла ве кам кас міч най пра сто ры ў апо вес ці 
«За вя лі кую тра су» (ча со піс «Пол ымя», 1954; 
рус. 1956). З яе і па чы на ецца ста наў лен не пі сь-
мен ні ка як прад стаў ні ка на ву ко вай фан тас ты кі 
ў айчын най лі та ра ту ры. Ме на ві та гэ ты твор 
раз ам з ра ма нам «Цы та дэль не ба» утво раць 
кні гу пі сь мен ні ка «Шос ты акі ян» (1959, рус. 
1961), у дзвюх час тках яко га дзей ні ча юць ад ны 
і тыя ж ге роі. Адзін з іх, Алег Дрозд, ста не кас-
міч ным пад арож ні кам на між пла нет най стан-
цыі «Ма лы Ме сяц». Яшчэ пад лет кам раз ам з ба-
ць кам ён пры язджаў з Мас квы да цёт кі ў па лес-
кую вёс ку Па лян кі, дзе і па зна ёміў ся з ад чай-
ным Вік та рам Ма шу ком (Ва дзя ным). Ужо 
да рос лы мі астра наў та мі яны сус трэ нуц ца ў час 
пад рых тоў кі да па лё ту на Ме сяц спа чат ку як 
кан ды да ты, а за тым і не пас рэд на чле ны экі па-
жа кас міч най ра ке ты «Вул кан». Ма ла дыя лю дзі 
вы му ша ны бу дуць пе ра жыць хо лад у аса біс тых 
ад но сі нах з-за ка хан ня да На та шы, якая пра цуе 
за пу ль там ла ка та ра ра ке та пор та, пра хо дзяць 
вы пра ба ван не ме тэ арыт ным да жджом, тэх ніч-
ны мі не па лад ка мі, сус трэ ча мі са шпі ёнам На за-
ра вым, аме ры кан скі мі астра наў та мі і іншы мі 
пра бле ма мі. Пра тон касць на ту ры Але га Драз да 
свед чаць яго за пі сы ў аса біс тым дзён ні ку, а так-
са ма ўраж лі вае ўспры ман не за гад ка вай ве лі чы 
Со нца, Ме ся ца, зо рак, мі гат лі ва га Млеч на га 
Шля ху, усёй бяз меж най і не абдым най кас міч-
най пра сто ры.

Лек січ ны склад мо вы пад ма цоў вае тэ ма тыч-
ную скі ра васць на зва ных тво раў аўта ра. Ге роі 
Мі ко лы Га мол кі га во раць пра экас фе ру, аб сер-
ва то рыю, зо ну рас сей ван ня, існа ван не антыс ве-
таў, звыш пра вод насць, рэ актыў ныя са ма лё ты, 
ра ке тап ла ны, кас міч ныя ка раб лі, ру ха ві кі на фа-
тон най энер гіі, элек тра хо ды, элек трон ныя ма-
шы ны, тэ ле ві за фо ны, атам ныя піс та ле ты, ра-
дыё ла ка та ры і іншыя на ву ко выя пан яцці.

Ці ка вае раз мяш чэн не раз дзе лаў дзвюх час-
так кні гі. Мясц овыя падзеі ў іх амаль за ўжды рэ-
гу ляр на чар гу юцца з пад ачай за меж на га ма тэ-
ры ялу. І ўсе яны звя за ны ў асноў ным з раз віц-
цём кас ма наў ты кі ў кра іне Са ве таў і Аме ры цы, 
апі сан нем пра фе сій ных за хап лен няў і по бы ту 
дзе ючых ге ро яў. Трэ ба ска заць, што ў та га час-
най атмас фе ры ха лод най вай ны, што ў гі пер тра-
фі ра ва на пад крэс ле най фор ме дык та ва ла кан-
трас ныя ад роз нен ні ў пад ачы ўзроў няў за меж-
на га (імпе ры яліс тыч на га) і са вец ка га (са цы яліс-
тыч на га) ла ду жыц ця, пра па ган да ва ла шпі янаж, 
пэў ныя ідэ ала гіч ныя ўста ноў кі, за ўсёд ную пры-
сут насць во ра гаў, пад крэс ле ную су пра ць лег-
ласць ба коў з акцэн та цы яй ува гі на ад моў ных 
фак та рах іх інта рэ саў, пі сь мен нік аб’ектыў на не 
мог прэ тэн да ваць на за ха ван не ў змес це тво ра 
пры нцы пу гіс та рыз му, по ўнай ад па вед нас ці рэ-
алі ям жыц ця. Але не мо жа не браць у па лон за-
хап лен не пі сь мен ні ка кры ла тымі ма ра мі ча ла ве-
ка, услаў лен не ма гут нас ці яго роз уму, пра гі 
ства рыць кас міч ны сад, здо ль насць і ў бяз меж-
ных вы сях трыз ніць ле сам і без ліч чу яго па хаў, 

за хап ляц ца вя сёл кай — гэ тым ра дас ным шмат-
ка ля ро вым па слан цом да лё кай Зям лі, ува саб-
лен нем шчас лі вай усмеш кі жыц ця.

У ад па вед нас ці з жан ра вы мі маг чы мас ця мі 
апа вя дан няў, а ме на ві та яны скла лі змест збор-
ні ка «Шлях ад кры ты» (1960), пра за ік прад стаў-
ляе жыц цё выя гіс то рыі ці асоб ныя ге ра ічныя 
або по бы та выя эпі зо ды з жыц ця юных ге ро яў за 
вы клю чэн нем хі ба то ль кі двух пер шых тво раў 
кні гі, пры све ча ных Ле ні ну. Але і яны, пра ма ці 
ўскос на, ад ра са ва ныя дзе цям. Якраз гэ тым фак-
та рам аб умоў ле на пра бле ма ты ка апа вя дан няў: 
акту алі за цыя аўтар скай ува гі на пы тан нях вы ха-
ван ня ў сям’і, уз ае ма адно сі нах шко ль ні каў, іх 
па мкнен ні да звы шу чын каў, мэ та скі ра ва най 
ства ра ль най дзей нас ці. Зра зу ме ла, што аб умоў-
ле ны тэн дэн цы ямі са мой эпо хі па бу до вы са цы-
яліс тыч на га гра мад ства і ўлас ці вы ўсёй са вец-
кай лі та ра ту ры знеш ні рэ ва лю цый ны па фас 
зма ган ня, што аўта ма тыч на пе ра но сіў ся і на вы-
ха ван не ча ла ве ка но вай фар ма цыі як ге роя, здо-
ль на га на подзвіг, іншыя вы ключ ныя ўчын кі, не 
па га дах да рос лую раз важ лі васць ці прад бач лі-
васць, надзвы чай ад чу ва ль ны ў апа вя дан нях 
збор ні ка «Шлях ад кры ты». І ўсё ж не мо жа не 
пад куп ляць шчы расць і да вер лі васць інта на цыі 
тво раў пі сь мен ні ка, яго ві да воч ная за мі ла ва-
насць сва імі пер са на жа мі — не пас рэд ны мі і час-
та зна ход лі вы мі на вы дум ку і спра вы дзе ць мі і 
пад лет ка мі.

Не ў мен шай сту пе ні кра нае лі рызм пей заж-
ных за ма лё вак Мі ко лы Га мол кі. Іх ба га тае 
ўкрап лен не ў кан ву пра за ічных тво раў у чар го-
вы раз на гад вае пра тон кае па этыч нае све та-
адчу ван не аўта ра, яго бяз меж ную ўлю бё насць у 
да ска на лае ха рас тво род най па лес кай пры ро ды, 
якое пе рад аец ца ім з вы ключ ным май стэр ствам 
і ў ба га тых фар бах. Пры вя дзем для пры кла ду 
хоць бы адзін з та кіх лі рыч ных урыў каў з апа вя-
дан ня «Ле нін скі мас ток», якім ад кры ва ецца 
збор нік: «Ці ха ў ле се. Со нца не від но, не дзе за-
блы та ла ся ў ад на стай най шэ ра ні хмар, але на-
во кал свет ла, як у па ла цы. Ка ля да ро гі, улад на 
рас кі нуў шы гол ле над ма ла дым пад лес кам, ста-
яць ста рыя ду бы. Іх шы ро кія, у доб ры аб хват, 
ства лы з шур па тай і жор сткай ка рой зда юцца 
ад лі ты мі з чы гу ну. Уба ку ша по чуць шэ рыя асі ны, 
сып люць са бе пад но гі медзя кі. Зям ля аж све ціц-
ца ад ярка га ліс та па ду» [6, с. 3].

Зда ецца, не то ль кі пра «Я»-ге роя і яго лю боў 
да пры род на-рас лін на га све ту, але і пра са мо га 
ся бе га во рыць пі сь мен нік у апа вя дан ні «Вы па-
дак у ле се». «На ша ха та ста яла ля са ма га ле су. Я 
моц на лю біў лес. Лю біў гля дзець, ка лі ён апра-
наў ся ў зе ля ні ну, лю біў слу хаць, як шча бе чуць у 
ім птуш кі, ха дзіць па яго та ямні чых сцеж ках, 
раз гра баць па жух лае ліс це і шу каць пад бя роз ка-
мі і ялі на мі кра мя ныя ма ла дыя ба ра ві кі» [6, с. 
109]. У кож ную па ру го да і лес, і лу га выя раў ні-
ны, і рач ная пра сто ра, і на ват ба ло та здо ль ныя 
па-свой му за ча роў ваць кож на га, хто здо ль ны 
ад чу ваць сап раў дную пры га жосць. Як, на прык-
лад, гэ та ад бы ва ецца ў на ступ най зі мо вай за ма-
лёў цы: «Сі ня ва тая да ля чынь, да лё кая гра да цём-
на га ле су, гул кая, як звон, зям ля пад на га мі — усё 
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бы ло на дзі ва но вым, све жым, не паў тор ным» 
(«Жы лі-бы лі два сяб ры», [6, с. 68]). У апа вя дан ні 
«Да руй мне, Мі ша…» не менш ураж вае апі сан не 
по зняй, на са май мя жы з ле там, вяс ны. «За лу-
гам, над ле сам, ля жаў, ні бы асты ва ючы, ве лі чэз-
ны шар со нца. Над ла зо вы мі кус та мі ледзь-ледзь 
ды міў ся ту ман. А ва кол — ні ду шы. І ці шы ня та-
кая лас ка вая, што хо чац ца сту паць асця рож на, 
каб на ват не хрус ну ла пад на гою га лін ка. Тра вы 
ма ла дыя, май скія, але ўжо моц на па хнуць. Цві це 
ку рас леп, зві ніць прут кая аса ка…» [6, с. 102 — 
103].

Раз ам з гра ма дзян скай і пры род най тэ ма ты-
кай гу чыць у кні зе і ма тыў пе ра адо лен ня ча ла ве-
кам, на гэ ты раз бра ці кам дзяў чын кі Ле нач кі, 
зям но га пры ця жэн ня, за сва ення та кіх не да сяж-
ных і та кіх пры ваб ных кас міч ных пра сто раў. І 
не страш на, што ге рой апа вя дан ня «Арцём ка-
астра наўт» за мест цэн тры фу гі рых туе ся бе да 
між пла нет на га па лё ту, на вед ван ня Ме ся ца ў 
драў ля най боч цы, якая, не вы трым лі ва ючы экс-
пе ры мен ту, раз ва ль ва ецца. Га лоў нае, на дум ку 
пі сь мен ні ка, што ў ма ле нь ка га ча ла ве ка ўжо 
ёсць са мая што ні на ёсць вы со кая ма ра. І ка лі 
сяс трыч ка га руе, што Арцём ка ўпа дзе, «ка лі Ме-
сяц ста не ву зе нь кі-ву зе нь кі…» [6, с. 140]; зна ход-
лі вы хлоп чык су па кой вае ма лую тым, што не да-
пус ціць падзен ня: «Па ля чу ад туль на Марс» [6, с. 
140].

Пя ру Мі ко лы Га мол кі на ле жыць так са ма п’е-
са «Біт ва ў кос ма се» (па стаў ле на ў 1963 г.). На 
бе ла рус кую мо ву ім пе ра кла дзе на п’е са-каз ка 
Я. Швар ца «Чыр во ная ша пач ка» (па стаў ле на ў 
1967 г.). У 1972 г. на рус кай мо ве вы да ецца вос-
тра сю жэт ная апо весць-хро ні ка пі сь мен ні ка 
«Де вуш ка шла по вой не», а па зней з’яўля ецца яе 
пра цяг «Парт ызан скія сёс тры» (1989). У аб одвух 
тво рах пра соч ва ецца пе рад — і ва енны лёс сме-
лай і зна ход лі вай дзяў чы ны Ні ны Во ра на вай, 
здо ль най на сап раў днае па чуц цё, ад да нае сяб-
роў ства, ры зы ку і зма ган не з во ра га мі ў парт-
ызан скім атра дзе. У 1982-1983 гг. вы йшлі вы бра-
ныя тво ры пі сь мен ні ка ў 2 та мах. У 1987 г. апуб-
лі ка ва на апо весць пі сь мен ні ка «Со ка лы-са ка ля-
ня ты» (1987).

Вар та бо льш дэ та лё ва спы ніц ца на раз гля дзе 
«Ляс ной крэ пас ці» (1980) Мі ко лы Га мол кі, пры-
све ча най ад люс тра ван ню парт ызан скай ба ра ць-
бы з во ра гам на Па лес сі ў ча сы Вя лі кай Айчын-
най вай ны, па ка зу цяж кас цей вы жы ван ня ў скла-
да ных бла кад ных і пры род ных умо вах на род ных 
зма га роў і мір на га на се ль ніц тва. Га лоў ны ге рой 
апо вес ці — ча тыр нац ца ці га до вы Ці ток Ка ля да, 
ад на вяс коў цаў-сы ра бор цаў і, трэ ба ду маць, род-
ных яко га зніш чы лі фа шыс ты. Хлап цу цу дам уда-
ло ся вы ра та вац ца. З глу шы ба ло та Ка мар-мо ха ён 
вы бі ра ецца да воз ера і сус тра ка ецца з бы лым на-
стаў ні кам і парт ыза нам атра да дзя дзь кі Андрэя 
Ва дзі мам Мі ка ла еві чам Му раш кам. Ад мін най 
бам бёж кі ча рот ны зы бун, на якім яны зна хо дзі лі-
ся, зруш ва ецца, і ўрэш це яго пры бі вае да пус тэ-
ль на га вос тра ва на Бу ян-воз еры. «Над плы ву ном 
гу ляў ве цер, шма таў чу ба ты ча рот, трос кво лыя 
га лін кі лаз ня ку. Ка ля бе ра гоў шу ме ла ўска ла му ча-
нае хва ля мі воз ера. А ўда ле чы ні, на по ўна чы, гу ла 

на роз ныя га ла сы бла ка да. Там так са ма не ка га 
ха ва лі, аплак ва лі, там так са ма ха дзі ла яна, кас-
тля вая па чва ра-смерць» [7, с. 71]. Іза ля ва ныя ва-
дою ге роі вы му ша ны не то ль кі ха вац ца ад во ра га, 
але і ду маць пра што дзён нае вы жы ван не. Шмат у 
чым стаць вы на ход лі вы мі ра бін зо на мі іх пры му-
сіць кло пат пра ма ле нь кую дзяў чын ку Алу, якую 
яны зной дуць на вос тра ве ка ля яе за бі тай аскол-
кам бом бы ма ці.

Але не то ль кі гэ тая пры год ніц кая лі нія скла-
дае асно ву сю жэт на га дзея ння ў тво ры. Пра за ік 
так са ма за ся ро джва ецца на пра бле ме ге ра ізму 
ча ла ве ка ва ўмо вах аку па цыі, яго вы пра ба ван ні 
на муж насць і ад ва гу ў ба ра ць бе з фа шыс та мі, 
якіх уз на ча ль вае па лкоў нік Фрыд рых Нос ке. З 
успа мі наў Ціт ка Ка ля ды мы да вед ва емся, што 
вай на час та раз во дзі ла па роз ныя ба кі зма ган ня 
род ных лю дзей, су се дзяў. Так, яго дзя дзь ка па 
ма ці Ма кар Ца пок, які так не ча ка на для ўсіх раз-
ба га цеў у гэ ты цяж кі час, ста но віц ца інфар ма та-
рам ня мец кай ка мен да ту ры ў Ла ха ві чах. Ка лі ж 
Пра коп, ба ць ка юна ка, вы клі ча Ма ка ра на чыс-
тую раз мо ву, ста не да ка раць яго за здра ду, да-
нос чык раз ам з сы на мі саб’е яго на гор кі яблык: 
«Ця пер на ша сі ла, на ша пра ва. Здох не — так 
яму і трэ ба. Указ чык знай шоў ся…» [7, с. 69]. А 
праз не ка то ры час ста рэй ша га Ка ля ду, зда дзе-
на га Снап ком фа шыс там, рас стра ля лі. То ль кі і 
Ма кар ня доў га ра да ваў ся сы та му жыц цю: ад-
ной чы ноч чу здрад ні ка заб’юць. Так ня ўцеш на-
га ў го ры і по ўна га ра шу час ці ад пом сціць за ба-
ць ку Ціт ка «апя рэ дзі лі доб рыя лю дзі» [7, с. 71].

Ня гле дзя чы на пра ныр лі васць і ўсю вы на ход-
лі васць сва іх пры ду мак, зной дзе сваю смерць ад 
ру кі Ва дзі ма Му раш кі і пра ва ка тар Ры гор Клім-
чук, што меў на мэ це пра нік нуць па за га ду не-
мцаў у парт ызан скі штаб і да ста віць ім га ла ву «…
фю рэ ра бан ды таў. Дзя дзь кі Андрэя» [7, с. 96]. У 
двух сэн соў нае ста но віш ча трап ляе ма ла дая дзяў-
чы на Акса на Руд коў ская, бы лая на стаў ні ца ня-
мец кай мо вы. Па за дан ні рай ка ма парт ыі яна вы-
му ша на на ват ад ка ха на га Ва дзі ма Му раш кі ха-
ваць пра ўду і вы да ваць ся бе за ня мец кую па слу-
гач ку, пры маць за ля цан ні не на віс на га Фрыд ры ха 
Нос ке, пра ца ваць пе ра клад чы цай у жор стка га і 
здзек лі ва га ка мен дан та гар ні зо на Ві ль ге ль ма 
Цым ле ра, што ўслед за гіт ле раў скі мі да ктры на мі 
га то вы «ад кі нуць прэч хі ме ру ча ла вец тва — шка-
да ван не» і «бяз бо язна ісці па тру пах, па кры ві» 
[7, с. 96].

Рас па ве дзе ная Акса най фа шыс там ста рая ле-
ген да пра Бу ян-воз ера і Чор ны Дуб сва ёй ге ра-
ічнай сім во лі кай яшчэ бо льш уз мац няе скраз-
ную для апо вес ці ідэю не пе ра мож нас ці на род-
на га ду ху і ўслаў лен ня подзві гу. Але вар та пры-
знаць, што ў тво ры гэ тая дум ка ўва саб ля ецца 
праз за ліш не згла джа нае вы ра шэн не на сам рэч 
ня прос тых кан флік тных сі ту ацый. У бо ль шас ці 
вы пад каў ад чу ва ецца не адпа вед насць апі са ных 
у тэк сце падзей аб’ектыў ным аб ста ві нам і тым 
не маг чы мым вы сіл кам, якіх яны па тра бу юць ад 
пер са на жаў. Вы ключ ная ге ра іза цыя ўчын каў і 
па во дзін дзе ючых асоб, асаб лі ва Ціт ка Ка ля ды, 
пад аец ца ў тво ры ў пад крэс ле на ідэ алі за ва най 
фор ме, не за ўжды су вы мер най пра ўдзе жыц ця, 
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асоб ным зда рэн ням, уз рос та вым і псі ха ла гіч-
ным маг чы мас цям ха рак та раў.

Ня гле дзя чы на за зна ча нае, ду ма ецца, што на-
пі са нае Мі ко лам Га мол кам за ста ецца і сён ня за-
пат ра ба ва ным і ці ка вым для чы та чоў. Якраз та-
лент пры ро да апі са ль ні ка, цу доў нае ве дан не Па-
лес ся, за хап лен няў дзя цей і мо ла дзі, іх за ўсёд на-
га па мкнен ня да не звы чай на га, акту аль на га ва 
ўсе ча сы пе ра адо лен ня бу дзён нас ці і ўста ля ва-
ных зям ных меж аў, га тоў насць крык нуць на 
ўвесь свет: «Ня хай жы ве ка хан не — свя та ча ла-
ве ча га ду ху!..» [8, с. 213] і вы сту пае га ран там ста-
ла га інта рэ су да тво раў пі сь мен ні ка.
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Т
 ра ды цый на жыц цё бе ла ру са бы ло цес на звя - 
 за на з жы вё ль ным і рас лін ным све там. Сам  
 уклад жыц ця за ле жаў ад ста ну на ва ко ль на-

га ася род дзя і ве даў ча ла ве ка аб пры ро дзе, асаб-
лі вас цях вы рош чван ня і вы ка рыс тан ня рас лін, 
па во дзі нах звя роў і пту шак. Най мен ні фло ры і 
фаў ны, та кім чы нам, зна хо дзяц ца ў актыў ным 
ужыт ку но сь бі таў мо вы, асаб лі ва вяс ко вых жы-
ха роў.

Аб’ект на ша га да сле да ван ня — лек сі ка фло-
ры і фаў ны ад на го з са мых са ма быт ных ра ёнаў 
Го ме льш чы ны — Пет ры каў ска га. У якас ці кры-
ніц фак тыч на га ма тэ ры ялу мы вы ка рыс тоў ва лі 
тэ ма тыч ныя слоў ні кі «Жы вё ль ны свет» (Мн., 
1999) і «Рас лін ны свет» (Мн., 2001).

Лек сі ка фаў ны Пет ры каў шчы ны прад стаў ле-
на на ступ ны мі тэ ма тыч ны мі гру па мі:

на звы дзі кіх і свой скіх жы вёл: псей ка, та-
ва ры на ‘ка ро ва’ [1, 22]; ка мель ‘бяз ро гая ка ро-
ва’ [23]; ця ліц ка ‘ка ро ва, якая яшчэ не ця лі ла ся’ 
[1, 24]; ша ла мя ‘жа ра бя’ [1, 28]; са бар но ‘са ба ка’ 
[1, 33]; ка бу сік ‘са мец свін ні па кла да ны’ [1, 35]; 
юць ка ‘па ра ся ва ўзрос це трох-ча ты рох ме ся-
цаў’ [1, 35]; лу цік ‘доб ра да гле джа нае па ра ся’ [1, 
35];

на звы дзі кіх і свой скіх пту шак: бу гай ‘буй-
ная ба лот ная птуш ка ся мей ства чап ляў са 
сплюш ча ным з ба коў це лам, з шэ ра-бу рым апя-
рэн нем і з доў гай тоў стай шы яй’ [1, 38]; лаз ню га, 
ма лы бу гай чык ‘бу гай ма лы’ [1, 38]; ка нап люк, ка-
нап лян ка, ся рак ‘не вя ліч кая птуш ка з ка рыч не-
ва-ша ра ва тым апя рэн нем, якая жы ве па блі зу ча-
ла ве ка; ве ра бей’ [1, 40-41]; крыж ня ‘дзі кая кач-
ка-кры жан ка’ [1, 48]; шу лян, шу лень ‘дра пеж ная 
птуш ка з ка рот кай круч ка ва тай дзю бай і доў гі мі 
вос тры мі кіп цю ра мі; мае бу ра ва та-ры жае апя-
рэн не; кор шак (ястраб)’ [1, 49]; ка га тун ‘пе вень’ 
[1, 52]; сы цін ка ‘дроб ная птуш ка з бе ла-чор ным 
апя рэн нем і вы цяг ну тым доў гім хвас том; пліс ка’ 
[1, 56]; сі ні чок, сін чык, сі вок ры на ‘пеў чая дроб-
ная птуш ка з лі мон на-жоў тым апя рэн нем пад-
бруш ша і жаў тля ва-зя лё най спі най; сі ні ца’ [1, 
59];

на звы зем на вод ных: рэ па тая (ра бая) жа ба 
‘бяс хвос тая зем на вод ная жы вё ла з буг рыс тай, 
час та ба ро даў ча тай сліз кай ску рай бу ра га або 
шэ ра га ко ле ру’ [1, 65];

на звы рыб: сік, сік ла, сі кол ка, сі коў ка, сі каў ка 
‘не вя лі кая ры ба па доб ная жы вё лі на з це лам шэ-
ра га ко ле ру без лус кі, фор май на гад вае чар вя ка 
і жы ве ў рэ чках на дне, за ка паў шы ся ў чыс ты пя-
сок; мі но га’ [1, 73]; сін чук ‘дра пеж ная ры ба з 
доў гім вы цяг ну тым ту ла вам шэ ра-зя лё на га або 
бу ра га ко ле ру ў пля мах, з вя лі кай сплюс ну тай 
га ла вой, з шы ро кай зу бас тай па шчай, жы ве ў 
рэ ках і азё рах; шчу пак’ [1, 79];

на звы на ся ко мых і ні жэй шых: са ра на ‘на ся-
ко мае, пад обнае да ко ні ка, якое, пра ля та ючы вя-
лікі мі ча ро да мі, ніш чыць па се вы; не бяс печ ны 
шкод нік сель скай гас па дар кі; са ран ча’ [1, 91]; 
слі вень ‘смоўж, ма люск без ра ка ві ны’ [1, 92]; ша-
шун ‘на ся ко мае атра да жу коў, лі чын кі яко га 
псу юць вы ра бы са ску ры, то чаць дрэ ва; ша шаль’ 
[1, 95];

агу ль ныя на звы не ка то рых прад стаў ні коў 
жы вё ль на га све ту: гоў е ‘жы вё ла, свой ская ска-
ці на (ка ро вы, авеч кі)’ [1, 97]; тра цяк ‘жы вё лі на 
трох га до ва га ўзрос ту’ [1, 98]; ка зю ка ‘ма ле нь кае 
двух кры лае на ся ко мае з цвёр дым над крыл лем; 
ка зяў ка (ку зур ка)’ [1, 99]; за едзь ‘ма ле нь кае 
двух кры лае на ся ко мае, ве ль мі на зой лі вае; мош-
ка’ [1, 100];

на звы роз ных груп жы вё лін: сціж ма ‘гру па 
ка роў або ка роў і аве чак на па шы’ [1, 103];

на звы мес цаў, звя за ных са зна хо джан нем 
жы вё лы: бус лоў ка ‘гняз до бус ла’ [105]; се дай ла 
‘мес ца, дзе са дзяц ца ку ры на нач’ [1, 107];

на звы по кры ва це ла і асоб ных яго час так у 
жы вых істот: ку дос ‘доў гае пя ро ў хвас це пеў ня’ 
[1, 110]; цур ка, цу бу рок ‘ра га вы стры жань пя ра’ 
[1, 110]; лі ні ла, лі не ва, ле ні ва ‘ску ра, якую скі ну-
ла змяя ў час лі нь кі’ [1, 111]; шчот ка ‘шча цін не 
на на зе ў ка ня ка ля ка пы та’ [1, 112]; ві хор ‘доў гая 
шэрсць на кар ку ў свін ні’ [1, 112];

на звы час так це ла і орга наў роз ных жы вых 
істот: антро бы, це ль бу хі ‘унут ра ныя орга ны 
груд ной клет кі жы вё лы’ [1, 113]; дой ла ‘орган з 
ма лоч ны мі за ло за мі і сас ка мі ў мле ка кор мя чых 
жы вёл, у якім утва ра ецца ма ла ко’ [1, 113]; пер сці 
‘гру дзі ў ка ня’ [1, 114]; край кі, ‘ма лоч ныя зу бы ў 
ця лят, жа ра бят’ [1, 117]; ра ка цень, ра ка цень, ра-
кат ні ‘ка пыт’ [1, 117]; пад ба ро дзі ца, пад ба ро даў-
ні ца ‘склад кі ску ры пад гор лам у буй ной ра га тай 
жы вё лы’ [1, 121]; коў бік ‘страў нік’ [1, 126]; уз дух-
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ві на, зду хо ві на ‘мес ца на це ле, дзе па ўкруж жам 
за кан чва юцца рэ бры’ [1, 128];

сло вы, якія аб азна ча юць пад ачу го ла са жы-
вы мі істо та мі або іншых гу каў: крак таць ‘кра-
каць (пра ка чак)’ [1, 142]; ку да каць ‘ку дах таць 
(пра ку рэй)’ [1, 142]; рух каць, віш чаць, віж джаць, 
рох каць (пра сві ней)’ [1, 144];

сло вы, якія аб азна ча юць стан по ла ва га уз-
бу джэн ня жы вых істот: га ня ваць ‘зна хо дзіц ца ў 
ста не цеч кі (пра ваў чы цу)’ [1, 147]; біц ца ‘зна хо-
дзіц ца ў ста не цеч кі (пра ка бы лу)’ [1, 147]; мер ке-
таць ‘зна хо дзіц ца ў ста не цеч кі (пра авеч ку)’ [1, 
150]; па ля ваць ‘зна хо дзіц ца ў ста не цеч кі (пра 
ка ро ву)’ [1, 152];

сло вы, якія аб азна ча юць зда бы ван не жы вы-
мі істо та мі ежы: ці ка ваць ‘пі ль на ваць зда бы чу 
(пра ка та і інш.)’ [1, 157];

сло вы са зна чэн нем якас най пры кме ты жы-
вых істот: ку цы ‘які не мае рог’ [1, 173]; жы ву лы 
‘жыц цяз до ль ны, вы нос лі вы’ [1, 173]; пра жыр ны 
‘пра гны да яды, не на сыт ны’ [1, 176]; за зім ка ва-
ты ‘па збаў ле ны пад скур на га тлуш чу, з упа лы мі 
ба ка мі і вы пі ра ючы мі рэ бра мі’ [1, 177].

У ад па вед нас ці з на род ны мі тра ды цый ны мі 
ўяў лен ня мі аб гру поў цы пан яццяў, звя за ных з 
падзе лам рас лін і іх бу до вай, мы мо жам вы лу-
чыць на ступ ныя тэ ма тыч ныя гру пы лек сі кі, звя-
за най з фло рай Пет ры каў шчы ны:

ляс ныя і па рка выя дрэ вы: шы ле га, шы ля га 
‘кус то вы від вяр бы’ [2, 16]; ясо ка ‘буй ное ліс цё-
вае дрэ ва з дроб ным на сен нем з пу хам, якое раз-
но сіц ца вет рам; та по ля’ [2, 24];

дзі кія і ку ль тур ныя кус тар ні кі: ягрэст ‘кус-
то вая рас лі на з глад кі мі або апу ша ны мі яга да мі 
ад бе ла га да чор на га ко ле ру і з ка люч ка мі на га-
лін ках; агрэст’ [2, 31]; медзвя дзі ‘па ўкус то вая 
ягад ная рас лі на з ка лю чы мі сцяб ла мі і чор ны мі 
спа жыў ны мі яга да мі-шмат кас цян ка мі з шы зым 
на лё там; ажы на’ [2, 33]; сві зі на ‘кус то вая рас лі на 
з бе лы мі або ру жо вы мі квет ка мі і дроб ны мі муч-
ніс ты мі ядо мы мі пла да мі чыр во на га або чор на га 
ко ле ру; кі зі ль нік’ [2, 40]; ялец ‘веч на зя лё ны куст 
з яга да па доб ны мі чор на-сі ні мі пла да мі; ядло вец’ 
[2, 46];

лу га выя і па ля выя тра вя ніс тыя рас лі ны: ма-
лач’як ‘рас лі на з жоў ты мі квет ка мі і пу шыс тым 
се мем, якое раз но сіц ца вет рам; ад уван чык’ [2, 
49]; зуб ра нік ‘яда ві тая ле ка вая рас лі на з шы ро кі-
мі ліс та мі і жоў ты мі квет ка мі; блё кат’ [2, 54]; гар-
леч нік ‘ле ка вая рас лі на з цём на-пур пу ро вым ліс-
цем і бла кіт ны мі ці фі яле та вы мі квет ка мі; гар-
лян ка, ці чор на га лоў’ [2, 62]; ша ле нец ‘рас лі на з 
ка рот кім га лі нас тым сцяб лом і дроб ны мі жаў та-
ва та-зя лё ны мі або бе лы мі квет ка мі; гла дун’ [2, 
64]; срэб нік, ша ле нец ‘не вя лі кая рас лі на з зе ле-
на ва ты мі квет ка мі і склад ча ты мі ліс та мі; гу ся-
лап ка’ [2, 66]; зе ві на ‘рас лі на з жоў ты мі квет ка-
мі, саб ра ны мі ў гус тую ко ла са па доб ную грон ку; 
дзі ван на’ [2, 66]; зяў зю ль нік, зяў зю лі на зел ле 
‘пус та зел ле з зе ле на ва ты мі квет ка мі ў ту пых 
грон ках; дра сён’ [2, 68]; бус лін нік ‘пус та зел ле 
або дэ ка ра тыў ная рас лі на з жоў ты мі ці фі яле та-
вы мі квет ка мі; за рні ца’ [2, 72]; зва но чак, зва нец, 
зван цы, ка ла ко ль чык ‘рас лі на з бла кіт ны мі або 
цём на-сі ні мі квет ка мі, пад обны мі на зва нок’ [2, 

72-73]; жаў туш кі ‘яда ві тая рас лі на з за ла ціс та-
жоў ты мі бліс ку чы мі квет ка мі’ [2, 76]; кас це ру ха 
‘рас лі на, пад обная да зла каў, якая рас це на лу-
гах, за сме ча ных мес цах, на па лях як пус та зел ле; 
ка ла соў нік’ [2, 77]; кле вер, дзят ла ві на ‘кар ма вая 
рас лі на з трай час тым ліс цем і ша ра па доб ны мі 
квет ка мі; ка ню шы на па ўзу чая’ [2, 80]; сер па рэз-
нік ‘рас лі на з бе лы мі квет ка мі, саб ра ны мі ў ко-
шык, з пе рыс ты мі рас се ча ны мі ліс та мі і моц ным 
па хам; кры ваў нік’ [2, 86]; ра пяш ша, ра пя шэ ‘вя-
лі кая рас лі на з лі ло ва-пур пу ро вы мі квет ка мі, 
буй ны мі шы ро кі мі ліс та мі і ўчэ піс ты мі ка люч ка-
мі; ло пух’ [2, 90]; бус лі кі, бус лен нік ‘рас лі на з яда-
ві тым млеч ным со кам; мае зе ле на ва та-жоў тыя 
квет кі і су цэ ль нае ліс це; ма ла чай’ [2, 93]; ба боў-
нік мы ль ны, ба боў нік па ля вы ‘рас лі на з доў гім 
вос трым ліс цем, бе лы мі ці ру жо вы мі квет ка мі; 
яе ка ра ні вы ка рыс тоў ва юцца як за мен нік мы ла; 
мы ль нік’ [2, 95]; не за буд кі ‘не вя лі кая рас лі на з 
дроб ны мі бла кіт ны мі квет ка мі і пад оўжа ным 
ліс цем’ [2, 98]; рал нік ‘рас лі на з жоў ты мі квет ка-
мі, саб ра ны мі ў па ра со ніс тае сук вец це, і па кры-
тым ва лас ка мі ліс цем; пры над ло ме дае гус ты 
ярка-аран жа вы млеч ны сок; пад тын нік, ці чыс-
та цел’ [2, 100]; бы ль нік ‘вы со кая рас лі на з пе рыс-
тым ліс цем, якая мае моц ны пах і гор кі смак; па-
лын, ці чар но быль’ [2, 101]; ву жо выя яга ды ‘вы-
со кая рас лі на з бе лы мі ці лі ло вы мі квет ка мі і су-
цэ ль ным або пе рыс тым ліс цем; пры вы спя ван ні 
мае чор ныя або ярка-чыр во ныя яга ды; па слён, 
ці ліс нік’ [2, 103]; пу рай, пу рэй ‘рас лі на з лі ней-
ным вуз кім ліс цем і сук вец цем у вы гля дзе ка лас-
ка; пыр нік’ [2, 105]; бус лі кі, клі кун чык, зва ноч кі, 
зван коў кі, дзяд кі ‘не вя лі кая рас лі на з вуз кім ліс-
цем і ярка-сі ні мі буй ны мі квет ка мі са шпор кай; 
мае га лі нас тае, рас та пы ра нае сцяб ло; ра гу ль кі’ 
[2, 107]; раз на стай нас цю вы лу ча юцца на звы ра-
мон каў — рас лі ны з зуб час тым ліс цем і квет ка мі 
з бе лы мі пя лёс тка мі і жоў тай ся рэ дзі най: ра-
маш ка, сле па та ‘ра мо нак аптэч ны’ [2, 108]; ра-
мо нак, ру мян ка ‘ра мо нак па ху чы’ [2, 108]; крын-
ду ль нік ‘ні вя нік звы чай ны’ [2, 109]; ру мян ка, ра-
маш ка, сле па та ку ры ная ‘пу пок па ля вы’ [2, 109]; 
сар дэч нік (сяр дзеч нік) ‘рас лі на з рас се ча ным 
ліс цем і ру жо вы мі ці пур пу ро вы мі квет ка мі ў па-
зу хах ліс ця; сцяб ло мае чыр ва на ва ты ко лер’ [2, 
111]; ра дзь коў ка (рют ків ка), ра дзь коў нік, брук-
вя нік ‘рас лі на з го лым сцяб лом, пе рыс тым ліс-
цем і жоў ты мі квет ка мі; сві рэ па, ці ка пус та па ля-
вая’ [2, 113]; ску ляс нік ‘не вя лі кая рас лі на без 
сцяб ла, з шы ро кім ліс цем і дроб ны мі квет ка мі ў 
ко ла са па доб ным сук вец ці на доў гіх квет ка вых 
стрэл ках; тры пут нік, ці пад арож нік’ [2, 121]; сар-
дэч нік ‘не вя лі кая рас лі на з адзі ноч ны мі за ла ціс-
та-жоў ты мі квет ка мі і мя сіс тым бліс ку чым ліс-
цем; цві це ран няй вяс ной’ [2, 131]; зяў зю ль нік 
‘рас лі на з пля міс тым ліс цем і бэ за ва-фі яле та вы-
мі, ру жо вы мі або жоў ты мі квет ка мі ў ко ла са па-
доб ным сук вец ці; ятрыш нік’ [2, 135];

ляс ныя тра вя ніс тыя рас лі ны: бус лі кі ‘рас лі-
на з ля жа чы мі сцяб лі на мі з веч на зя лё ным ліс-
цем; бар ве нак’ [2, 138]; па смер тнік ‘не вя лі кая 
рэ дкая рас лі на з дроб ны мі блед на-жоў ты мі 
квет ка мі ў прад аўга ва тых сук вец цях на вяр шы-
нях па ра сткаў; бу ра чок (алі сум, ка мен нік)’ [2, 
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140]; мар коў нік ‘дух мя ная рас лі на з дроб ны мі 
квет ка мі, саб ра ны мі ў скла да ныя шмат пра мя нё-
выя па ра со ны; бяд ры нец’ [2, 141]; дзе ра вян ка 
‘рас лі на са скла да ным па ль ча тым або пе рыс тым 
ліс цем, з квет ка мі па ад ной на га лін ках або ў сук-
вец ці; дуб роў ка пра мас та ячая’ [2, 148]; за йчы каў 
шча вер, ва ра бей каў шча вер ‘не вя лі кая рас лі на з 
ліс точ ка мі, пад обны мі да ка ню шы ны, кіс лы мі на 
смак; ужы ва ецца ў ежу; кіс лі ца’ [2, 152]; ку рас-
леп, ка зе лец ‘не вя лі кая рас лі на з бе лай буй ной 
або жоў тай квет кай; цві це ран няй вяс ной; ку-
рас леп, ці ане мо на’ [2, 155]; ку рас леп, тры пер-
нік, фі ялкі ‘ку рас леп дуб роў ны’ [2, 155]; ка пыт-
нік, пад ліс нік, ла туш нік, ка пя люш нік, ку ра лесь 
бе лы, атмень, ба бок, мар коў нік ‘рас лі на з буй-
ны мі ліс та мі, пад обны мі да кон ска га ка ры та, 
якія за хоў ва юцца і зі мою; рас це пад алеш ні кам, 
арэш ні кам; пад алеш нік’ [2, 160]; ка за кі ‘рас лі на з 
раз еткай прад аўга ва та га са ка ві та га ліс ця, над 
якой на кве та нож ках уз вы ша юцца сук вец ці 
жоў тых кве так; пер шац вет, ці пры му ла’ [2, 162]; 
пад скоч ка, шыш ка ‘рас лі на, у якой пры ка ра нё-
вае са ка ві тае ліс це ўтва рае ша ра па доб ныя раз-
еткі; квет кі на вер се сцяб ла саб ра ны ў шчы та па-
доб нае сук вец це; скоч кі’ [2, 167]; со н нік, зван-
каў кі ‘рас лі на, якая цві це ран няй вяс ной буй ны-
мі сі ні мі квет ка мі, пад обны мі па фор ме да 
зва ноч каў; сон’ [2, 168]; чор таў па лец ‘рас лі на, 
якая мае лус ка ва тае са ка ві тае сцяб ло без ліс ця з 
грон кай чыр во ных кве та чак на вяр шы ні’ [2, 
169]; зяў зю ль нік ‘не вя лі кая рас лі на, якая цві це 
ран няй вяс ной свет ла-фі яле та вы мі кве тач ка мі, 
саб ра ны мі ў рых лую мя цёл ку; чу бат ка’ [2, 172];

вод ныя і ба лот ныя тра вя ніс тыя рас лі ны: 
яер нік, ірнік ‘рас лі на з доў гім ме ча па доб ным ліс-
цем і тоў стым па ўзу чым ка рэ ніш чам, якая мае 
сво еа саб лі вы вос тры пах; аер’ [2, 173-174]; баб кі, 
кук ла, шаў ко вая тра ва ‘аер ча ро та вы’ [2, 175]; 
яжджаль ‘ран няя аса ка (рас лі на з вуз кім, доў гім 
і звы чай на жор сткім ліс цем, якое пуч ка мі рас це 
ад ка рэ ніш ча) свет ла-зя лё на га ко ле ру’ [2, 177]; 
ба боў нік па ля вы ‘ле ка вая і хар чо вая рас лі на з 
бе лы мі ў ка рот кіх грон ках квет ка мі, якая ўтрым-
лі вае шмат ёду і гар чыч на га эфір на га алею; ва-
дзя ны крэс, ці кус тоў нік ле ка вы’ [2, 184]; ла пуш-
нік ‘рас лі на з бе лы мі або жоў ты мі буй ны мі квет-
ка мі і вя лі кі мі ла пу шыс ты мі ліс та мі, якія сце-
люц ца па па вер хні ва ды; гар ла чы кі’ [2, 185]; 
ка пя люш ‘жоў ты гар ла чык’ [2, 187]; плюш нік 
кон скі ‘ка сач ва дзя ны, жоў ты (рас лі на з доў гі мі 
ме ча па доб ны мі ліс та мі і вя лі кі квет ка мі жоў та га 
ко ле ру)’ [2, 192]; ло тач нік ‘рас лі на з ла пу шыс-
тым бліс ку чым ліс цем і жоў ты мі квет ка мі; ло-
таць’ [2, 193]; пан ны ернік (ірнік) ‘рас лі на з пра-
мас той ным або плы ву чым сцяб лом, вуз ка лі ней-
ным ліс цем і з дроб ны мі, не прык мет ны мі, у 
шчы ль ных га лоў ках квет ка мі; плюш чай’ [2, 196]; 
ка шоў нік ‘рас лі на з глад кі мі бяз ліс ты мі труб час-
ты мі сцяб лі на мі; сіт няк (сіт нік), ці ба лот ні ца’ [2, 
202];

сель ска гас па дар чыя тра вя ніс тыя рас лі ны: 
мор ган ка, вар шаў ка ‘ран нія га тун кі бу ль бы’ [2, 
213]; сло неч нік, сал неш нік ‘рас лі на на вы со кім 
сцяб ле з буй ным жоў тым сук вец цем і алей ным 
на сен нем; сла неч нік’ [2, 230-231];

квет ка выя ага род ныя і па ка ёвыя рас лі ны: 
гваз дзі кі ‘гва дзік кар ту зі янскі (дэ ка ра тыў ная 
рас лі на з роз на ка ля ро вы мі адзі ноч ны мі квет ка-
мі або ў мя цёл ках, з мах рыс ты мі або зуб час ты мі 
пя лёс тка мі)’ [2, 241]; фі ялка, сяр дзеч нік ‘не вы со-
кая рас лі на з фі яле та вы мі, бе лы мі ці роз на ка ля-
ро вы мі квет ка мі; ад на з пер шых вес на вых кве-
так’ [2, 248]; ахіл кі ‘дэ ка ра тыў ная клуб не вая рас-
лі на з вуз ка лі ней ным пры ка ра нё вым ліс цем і 
адзі ноч ны мі буй ны мі квет ка мі роз на га ко ле ру; 
шаф ран, ці кро кус’ [2, 250];

на звы гры боў: бе лы грыб ‘ядо мы губ час ты 
грыб са свет ла — ці цём на-ка рыч не вай шап кай 
на бе лай тоў стай нож цы’ [2, 259]; ва ло вік, вол-
нен ка, ка бы лен ка ‘ядо мы плас ці ніс ты грыб чыр-
ва на ва та-ру жа ва та га ко ле ру з пу шыс тым пад-
агну тым кра ем шап кі; ваў нян ка’ [2, 261]; гры бо-
вы цвет ‘ядо мы круг ла ва ты моц на га лі нас ты 
грыб з рас шы ра ны мі і пляс ка ты мі кан ца вы мі 
га лін ка мі ў акруг лым зрас тку; грыб ная ка пус та’ 
[2, 263]; хрушч, хруш чы ‘ядо мы плас ці ніс ты грыб 
з шы ро кай уваг ну тай ша пач кай на ка рот кай 
тоў стай нож цы; грузд’ [2, 264]; па ля вы грыб ‘не-
ядо мы бу ра ва ты або бу ры грыб з пад ушка па доб-
на-пу ка тай глад кай су хой шап кай; жоў це вы 
грыб’ [2, 267]; каз ляк ‘ядо мы губ час ты грыб з 
жоў та-ка рыч не вай шап кай, па кры тай сліз зю; 
мас ляк’ [2, 272]; ра шот нік, каз ляк ‘ядо мы губ-
час ты грыб з пад ушка па доб на-пу ка тай жоў та-
бу рай ша пач кай; ма ха вік’ [2, 273]; ма ха вік ‘ма ха-
вік зя лё ны’ [2, 274]; ву жо вік ‘грыб, шап ка яко га 
глад кая, сліз кая, бліс ку чая, бруд на-шэ ра ва тая, з 
вох рыс та-ру жа ва тым або фі яле та вым ад цен-
нем; млеч нік’ [2, 275]; ма ха мо ра ‘яда ві ты грыб з 
чыр во най шап кай у бе лыя кра пі ны; му ха мор’ [2, 
276]; пад сос нік ‘ядо мы плас ці ніс ты грыб з жаў-
та ва та-бу ра ва тай пля міс тай шап кай; таў сту ха’ 
[2, 295]; шпі ёны ‘ядо мы плас ці ніс ты грыб з бе лай 
ці бу ра ва тай шап кай; шам пі нь ён’ [2, 296];

агу ль ныя на звы рас лін і гры боў: ва ры ва ‘агу-
ль  ная на зва рас лін, якія рас туць на га ро дзе’ [2, 
299]; мя сіс тыя гры бы ‘труб час тыя гры бы’ [2, 
301]; дзе ра ві на, дзе ра він ка ‘дрэ ва’ [2, 304]; морг 
‘гус тая зя лё ная са ка ві тая тра ва’ [320];

на звы груп рас лін: ялец ‘ма ла дыя за рас ні кі 
хвоі’ [2, 353];

на звы час так рас лін, іх орга наў: крас ка 
‘квет ка жы та’ [2, 359]; пу па ха ‘за ро дак ліс та, па-
ра стка або квет кі; пу пыш ка’ [2, 372];

на звы пла доў асоб ных рас лін, час так ка ра-
няп ло даў: ша пач ка ‘пла да нож ка жо лу да’ [2, 380]; 
воч ка ‘воч ка на бу ль бі не’ [2, 381]; нос ‘вос т ры ка-
нец бу ль бі ны’ [2, 381];

на звы зрос ткаў пла доў і кве так: шып ‘грон-
ка арэ хаў’ [2, 382]; во лі кі ‘сук вец ці вяр бы’ [2, 
385]; кі ях ‘ка тах ку ку ру зы (ку ку руз ны па ча так)’ 
[2, 385];

на звы час так дрэ ва: ра ме за ‘лус ка вер хня га 
слоя ка ры ў хвоі’ [2, 401]; страмп ‘пень’ [2, 403]; 
ка ло да ‘ствол без су коў’ [2, 405]; дуп ле ‘пус та та ў 
ства ле дрэ ва на мес цы вы гніў шай драў ні ны; дуп-
ло’ [2, 405];

на звы сцяб ла і ліс ця тра вя ніс тых рас лін: 
цур ка ‘сцяб ло бу рач ні ка’ [2, 411]; по вад, па ва ды 
‘ніт ка па доб ныя па ра сткі на сцёб лах не ка то рых 
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рас лін (агур коў, гар бу зоў, клуб ніц і інш.), [2, 
412];

на звы пра цэ саў, звя за ных з рос там, цві цен-
нем і вы спя ван нем рас лін: сха дзіць ‘да ваць 
усхо ды, пра рас таць, па каз вац ца з-пад зям лі’ [2, 
436]; усы пац ца ‘утва раць ко лас, ка ла са ваць’ [2, 
441]; скі даць крас ку ‘цвіс ці: пра жы та, пша ні цу’ 
[2, 442]; бя лець ‘на паў няц ца со кам, спець (пра 
жы та, пша ні цу)’ [2, 443]; рас пук вац ца ‘рас пус-
кац ца (пра квет кі, пу пыш кі)’ [2, 447]; збут вець, 
ра біц ца тон кім, кво лым; ні цець’ [2, 455]; вы гіб-
нуць ‘пра пас ці на ко ра ні’ [2, 457].

З да ўніх ча соў ча ла век ка рыс таў ся га ючы мі 
кры ні ца мі жы вой пры ро ды. На ва ко ль ны рас лін-
ны свет да ваў яму не то ль кі ежу і пры ту лак, але і 
срод кі ля чэн ня роз ных хва роб. У пры ват нас ці, 
ся род най бо льш эфек тыў ных ме та даў на род най 
мед ыцы ны бы ла і за ста ецца фі та тэ ра пія — ля-
чэн не ле ка вы мі рас лі на мі. На прык лад, блё кат 
доб ра вя до мы сва ім за спа ка яль ным і аб язбо ль-
ва ючым дзея ннем. Сар дэч нік вы ка рыс тоў ва-
ецца пры стэ на кар дыі і сар дэч на-са су дзіс тых 
не ўро зах. Ад ва ры дра сё ну і дуб роў кі пра мас той-
най ра яць пры маць пры энтэ ры тах, страў ні ка ва-
кі шэч ных кры ва цё ках, за хвор ван нях жоў це ва га 
і ма ча во га пу зы ра, ста ма ты тах і гін гі ві тах як вя-
жу чы, су пра ць за па лен чы і ма ча гон ны сро дак. 
Вод ныя на стоі за рні цы ва ло да юць па слаб ля ль-
ным, ма ча гон ным і жаў ця гон ным дзея ннем. 
Дзь му ха вец у на род най мед ыцы не вя до мы як 
сро дак, што ўзбу джае апе тыт і па ляп шае дзей-
насць страў ні ка ва-кі шэч на га трак ту. На стой ку з 
кве так дзь му хаў ца п’юць пры рэ ўма тыз ме, а іх 
ад вар — пры бяс со ні цы, ге ма роі, як ад хар ква ль-
ны сро дак пры бран хі тах. Па лын рэ ка мен ду-
ецца як се да тыў ны, анты сеп тыч ны, анты так січ-
ны і кро вас пы ня ль ны сро дак. Як бо ле су ця ша ль-
ны і та ні за цый ны сро дак вы ка рыс тоў ва юць ка-
рэ ніш ча ае ру. У якас ці су пра ць за па лен ча га, 
анты сеп тыч на га, аб язбо ль ва ль на га, кро вас пы-
ня ль на га, су пра ць алер гіч на га, антыс пас тыч на га 

срод ку шы ро ка вя до мы ў на род най мед ыцы не 
ра мо нак аптэч ны і кры ваў нік звы чай ны. На стоі 
і ад ва ры тра вы пад тын ні ку ма юць жаў ця гон нае, 
са су да рас шы ра ль нае, бо ле су ця ша ль нае дзея-
нне, за ма ру джва юць сар дэч ныя ска ра чэн ні. Ліс-
це, квет кі, пла ды і ка ра ні ажы ны вы ка рыс тоў ва-
юць пры пра студ ных за хвор ван нях, хра ніч ных 
тан зі лі тах, рэ ўма тыз ме, хва ро бах пе ча ні, пад-
страў ні ка вай за ло зы, энтэ ра ка лі це. Квет кі дзі-
ван ны ў вы гля дзе на сто яў дзей ні ча юць як ад-
хар ква ль ны, змяк ча ль ны, су пра ць за па лен чы 
сро дак пры за хвор ван нях вер хніх ды ха ль ных 
шля хоў. Ко рань ло пу ху ва ло дае ма ча гон ным і 
па та гон ным дзея ннем. Здаў на ў на род най мед-
ыцы не бы ло вя до ма бак тэ ры цыд нае ўздзе янне 
ядлоў цу. Квет кі жоў та га гар ла чы ка ў вы гля дзе 
на сто яў і ван наў вы ка рыс тоў ва юць як аб язбо ль-
ва ль ны сро дак пры мі ялгі ях, не ўрал гі ях і артрал-
гі ях, ад вар з іх — пры хва ро бах ны рак, груд ных 
бо лях, як ма ча гон ны сро дак, ад вар на сен ня — ад 
каш лю.

Та кім чы нам, раз гле джа ныя най мен ні фло ры 
і фаў ны Пет ры каў шчы ны свед чаць пра ба гац це 
лек сі ка-тэ ма тыч ных груп і раз на стай насць па-
хо джан ня на зваў рас лін на га і жы вё ль на га све ту, 
ад люс троў ва юць ары гі на ль насць і трап насць на-
род на га сло ва, ха рак та ры зу юць на зі ра ль насць 
на шых про дкаў пры вы ка рыс тан ні ле ка вых рас-
лін у на род най мед ыцы не.
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Т
 ра ды цыі ма тэ ры яль най і ду хоў най ку ль туры  
 ры на ша га на ро да фар мі ра ва лі ся на праця-  
 гу мно гіх ста год  дзяў, ашчад на з бе ра га лі ся і 

пе рад ава лі ся з па ка лен ня ў па ка лен не. Яны ад-
люс троў ва юць на шу не паў тор насць і са ма быт-
насць і ўклю ча юць роз ныя фор мы пра яўлен ня.

Важ ней шай сас таў ной час ткай на род най ду-
хоў най ку ль ту ры з’яўля ецца мо ва, лек січ ная сіс-
тэ ма якой мае раз на стай ныя па вод ле се ман ты кі, 
сфе ры вы ка рыс тан ня, сту пе ні акту аль нас ці, па-
хо джан ня і тэ ры то рыі рас паў сю джан ня на мі на-
тыў ныя адзін кі. Знач нае мес ца ў лек січ най сіс-
тэ ме на цы яна ль най мо вы за йма юць аб ра да выя 
на звы, якія ад люс троў ва юць раз на стай ныя важ-
ныя падзеі ў гра мад скім і ся мей ным жыц ці на-
ша га на ро да: на зы ва юць свя ты, пры свят кі і аб-
ра ды роз ных пе ры ядаў зем ля роб ча га ка лен да ра 
бе ла ру са, аб азна ча юць са мыя знач ныя падзеі ў 
жыц ці ча ла ве ка — на ра джэн не, хрыш чэн не, 
сва таў ство, за ру чы ны, вя сел ле, па ха ван не і інш.

З усіх ся мей ных аб ра даў най бо льш по ўна 
апі са на вя се ль ная аб рад насць, якая, як адзна-
ча юць да след чы кі, «з’яўля ецца ад ным з най бо-
льш устой лі вых кам па нен таў тра ды цый на-бы-
та вой ку ль ту ры, што ў вя до май сту пе ні аб умоў-
ле на за мкну тас цю і кан сер ва тыў нас цю ся мей-
на га по бы ту» [1, с. 31]. Аб ра да вая лек сі ка 
«ад на ча со ва на ле жыць і мо ве, і ку ль ту ры і та му 
за слу гоў вае сіс тэ ма тыч на га вы ву чэн ня з па зі-
цый ком плек сна га этна лін гвіс тыч на га пад ыхо-
ду» [2, с. 216].

Вя се ль ны ры ту ал мае скла да ную струк ту ру, 
яго сіс тэ ма ўклю чае ўстой лі выя слоў ныя, дзей-
сныя і рэ чыў ныя кам па нен ты. Сас таў ны мі эле-
мен та мі шлюб на га аб ра ду з’яўля юцца аб ра да-
выя акты, удзе ль ні кі вя се ль ных дзея нняў і су-
куп насць вы ка рыс та ных у іх ры ту аль ных прад-
ме таў.

Асноў ным у вя се ль ным аб ра дзе лі чыц ца 
дзей сны код, які да паў ня ецца суб’ектным і рэ-
чыў ным, у су вя зі з чым най бо льш шмат лі кай 
з’яўля ецца лек сі ка, якая на зы вае роз ныя эта пы і 
эпі зо ды гэ та га аб ра ду, дзея нні, якія вы кон ва-
юцца на гэ тых эта пах.

Вя се ль ную аб рад насць да след чы кі звы чай на 
падзя ля юць на тры эта пы: да шлюб ны, шлюб ны і 
па сляш люб ны [3; 4]. Вя се ль ны аб рад на Пет ры-

каў шчы не, як і ў іншых рэ гі ёнах Бе ла ру сі, у цэ-
лым так са ма мае та кую ж струк ту ру.

Да аб авяз ко вых пры мер ка ва ных да пэў на га 
ча су вя се ль ных аб ра даў ад но сяц ца сва тан не, за-
ру чы ны, адзя ван не ма ла дой або ма ла до га, блас-
лаў лен не, за стол ле ў до ме ня вес ты, раз ві тан не 
ма ла дой са сва ёй рад нёй пе рад вы ездам да жа ні-
ха, пе ра езд у дом жа ні ха, за стол ле ў до ме жа ні-
ха, па сце ль ны аб рад, пра вед ван не ма ла дой жон-
кі яе ба ць ка мі па сля вя сел ля. Ма бі ль ны мі, не 
пры мер ка ва ны мі да пэў на га ча су, з’яўля юцца 
та кія аб ра ды, як ад орван не ма ла дых, рас пля тан-
не ка сы ня вес ты, вы куп ня вес ты, па сад ня вес ты, 
па сад жа ні ха і інш.

Най бо льш важ ным і ад каз ным у вя се ль най 
цы ры мо ніі лі чыц ца да шлюб ны этап вя се ль на га 
аб ра ду. Ён па чы наў ся са сва тан ня, якое ў адзна-
ча ным рэ гі ёне на зы ва ецца сва таў ство, сва-
тан не, сва ты, ха дзіць у сва ты, за сы лаць сва-
тоў, сва тац ца: Сва таў ство ад бы ва ла ся не па 
шлю бу. Дзеў ка і хло пец не ве да лі адзін ад на го 
(в. Ляс ка ві чы) [5, с. 358]; У сва ты ха дзі лі ба ць-
ка, хрыш чо ныя ба ць кі. Са ста ра ны дзеў кі — 
стол, са ста ра ны хлоп ца — га рэл ка (в. Баг ры ма-
ві чы) [6, с. 364].

Сва тан не су пра ва джа ла ся «тор гам», сво еа-
саб лі вым ды яло гам у жар таў лі вай фор ме: Ка лі 
за хо дзі лі ў ха ту, то ка за лі: «Доб ры ве чар, лю дзі 
доб рыя! Ці ту ды му па па лі? Му з да ро гі збі лі ся. 
Зда ецца, у вас ка роў ка прад аец ца, ці мо ву што 
так прад ая це?». Ім на гэ та ка за лі: «Не, му ні чо га 
не прад аём, а ў нас да чка на вы дан не». По тым 
сва ты ка за лі, што ў іх так са ма сын ёсць пры го-
жы (в. Ва ню жы чы) [5, с. 354].

Сва таў ству па пя рэд ні чаў этап вы свят лен ня, 
ці згод ная ня вес та за ру чыц ца, які на зы ваў ся на 
Пет ры каў шчы не да га вор, зго вар: Спа чат ку аб 
вя сел лі да га вор ва лі ся ба ць кі. Па сля да га во ру за-
сы ла лі сва тоў ад хлоп ца (в. Ста рыя Га лоў чы цы) 
[5, с. 363]; Сва ты пры хо дзяць без ве да ма. Ма ла-
дая не зна ла, што сва ты пры й дуць … Факт, што 
бы лі зга во ра ныя ба ць кі (в. Гра баў) [6, с. 365].

Асоб ным ры ту алам сва таў ства бы лі за по іны, 
пад час якіх кан чат ко ва вы зна ча ла ся зго да ма ла-
дой і яе ба ць коў на шлюб: У суб оту бу лі ўве ча ры 
сва ты, а ў ня дзе лю на дру гі дзень к ча сам две-
нац ца ці дня — за по іны. Ка за лі так: «Учо ра ў сва-

Аляк сан дра СТАН КЕ ВІЧ

ЛЕК СІ КА ВЯ СЕ ЛЬ НАЙ АБ РАД НАС ЦІ 
Ў ГА ВОР КАХ ПЕТ РЫ КАЎ СКА ГА РА ЁНА
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ты, а сён ня ўжо Ло ру за пі лі» (в. Гра баў) [6, с. 365 
]; Па сля за по ін дзяў чы на лі чы ла ся за сва та най. 
Ба ць кі аб еіх ста рон да га вар ва лі ся на срок сва-
дзь бы (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 359-360]. На за по інах 
ад бы ва ла ся зна ёмства род ных жа ні ха і ня вес ты, 
іх па чар го вае час та ван не, аб ме нь ван не пад арун-
ка мі. Пры няц це кан чат ко вай зго ды на вя сел ле 
ад бы ва ла ся так са ма на за ру чы нах, пад час якіх 
ага вор ва лі ўмо вы шлю бу, вы ра ша лі ма тэ ры яль-
ныя вы дат кі на вя сел ле: Да га ва ры ва юцца на за-
ру чы нах, ка лі сва дзь бу гу ляць (в. Но выя Га лоў чы-
цы) [6, с. 371]. У не ка то рых мясц овас цях не бы ло 
асоб на гэ та га эта па сва тан ня: За ру чы ны асоб-
на не пра  во дзі лі. Сва тан не і за ру чы ны — у 
адзін дзень (в. Пціч) [6, с. 371].

Важ най пе рад шлюб най падзе яй быў апош ні 
ве чар пе рад вя сел лем, які на зы ваў ся дзя во чы 
ве чар, дзя віч нік, ка лі ў ма ла дой збі ра лі ся яе 
сяб роў кі, спя ва лі ёй пес ні, пля лі вя нок, раз віт-
ва лі ся з ёю: На пя рэ дад ні вя сел ля пра во дзі лі 
дзя віч нік, або дзя во чы ве чар. Ве чар пра во дзі лі ў 
пят ні цу. На ве чар пры хо дзі лі ўсе сяб роў кі ня-
вес ты … , дзя лі лі ся па ра да мі, спя ва лі, тан ца ва-
лі (в. Пціч) [6, с. 372]. У до ме жа ні ха так са ма мог 
пра во дзіц ца раз ві та ль ны ве чар з сяб ра мі, але 
яму не над ава ла ся та кое аб ра да вае зна чэн не, 
як дзя воч ні ку.

Да пе рад шлюб ных аб ра даў ад но сіц ца так-
са ма упры гож ван не вя се ль на га дрэў ца, най-
час цей ёлкі і вы печ ка ка ра вая: Аб яза це ль но 
ўбі ра лі ёлку, хто хвою ў цвя тах. Пры бра ная 
ёлка, і свеч кі га раць на ёлке, і спя ва юць (в. Ма-
ка ры чы) [6, с. 368]; З ле су пры но сі лі ёлач ку. Яе 
ўпры гож ва лі бу маж ка мі. Раз на цвет ныя ра бі лі 
цве ты (в. Но выя Га лоў чы цы) [6, с. 369]; Ка ра-
вай пя куць ў пят ні цу. Яго пяк лі жан чы ны за-
муж нія, у якіх аб авяз ко ва бу лі дзе ці і якія бу лі 
шчас лі выя (в. Ва ню жы чы) [5, с. 354]; Ка ра вай 
не ль га бы ло браць го лы мі ру ка мі. Са чы лі, каб 
не па шко дзіў ся ка ра вай, бо бу дзе ня шчас це (в. 
Ляс ка ві чы) [5, с. 360-361].

Са мым на сы ча ным і раз ві тым з’яўляў ся 
шлюб ны этап, у якім вы дзя ля лі ся тры пе ры яды: 
па чат ко вы (адзя ван не жа ні ха і ня вес ты, рас чэс-
ван не ка сы ня вес ты, блас лаў лен не ма ла дых, па-
ездка жа ні ха за ня вес тай, вы куп ня вес ты), цэн-
тра ль ны (вян чан не, пя рэй мы, за стол ле ў до ме 
ня вес ты, па сад ма ла дых, ад орван не ма ла дых з 
ка ра ва ем, збо ры ня вес ты да ад’езду з до му ба ць-
коў, про ва ды ня вес ты, вя се ль ны по езд, пры езд у 
дом жа ні ха, пры воз па сце лі ня вес ты, за стол ле ў 
до ме жа ні ха, за ві ван не ма ла дой (па свя чэн не ў 
сан за муж няй жан чы ны) і за ключ ны (шлюб ная 
ноч, за кан чэн не вя сел ля) [3].

Ад ным з эта паў вя се ль най аб рад нас ці бы ло 
вян чан не ў цар кве: Вян чац ца ездзі лі да сва дзь-
бы. Ка лі ад праў ля лі вян чац ца, аб сы па лі жы там 
(в. Ка цу ры) [6, с. 370]; Пе рад вян чан нем ма ла дыя 
не па він ны есці. Ма ці з ба ць кам аб хо дзяць тры 
разы ва кол (в. Пціч) [6, с. 372].

Скраз ным ры ту алам шлюб на га эта пу вя сел ля 
быў вы куп і ад па вед нае дзея нне — вы куп лі ваць, 
вы куп ваць, ву куп ляць, де лаць вы куп: Жа ніх і 
хлоп цы ву куп ва лі вя нок (в. Ва ню жы чы) [5, с. 354]; 
Ка лі ў ма ла дой буў мен шы брат, то ён ся дзеў на 

пры да ным і пра сіў ву ку піць пры да нае (в. Ва ню-
жы чы) [5, с. 355]; Са джа юць за стол, ад бі ра юць 
ма ла дую, вы куп лі ва юць друж кі ма ла дую ў дру-
жак (в. Гра баў) [6, с. 366]. На вя сел лі да ва лі вы-
куп не то ль кі за ня вес ту, але і за яе па саг, за вя-
се ль нае дрэў ца, за пра езд ма ла дых па да ро зе і 
інш.

Аб авяз ко вым эле мен там вя се ль най аб рад-
нас ці бы ло ад орван не гас ця мі ма ла дых і пад а-
рун кі рад ні з бо ку ма ла дых: На ка ра вай да ры лі, 
пры каз кі ўся кія га ва ры лі ... Вы зы ва лі па во ча ра-
дзі. Каж дый пад хо дзіў, каж дый да рыў. І гро шы 
да ры лі, ну. Хто што. Хто ку рэй да рыў, хто па-
ра сён ка, хто ка ро ву да рыў (в. Но выя Га лоў чы-
цы) [6, с. 369].

У час вя сел ля адзна чаў ся так са ма па сад: З ка-
мо ры брат род ны ці два юрад ны вёў ма ла ду ху ў 
ха ту. Ка лі за хо дзі лі, то ўсе ўста ва лі ... Брат вёў 
ма ла дую да воб ра за. Му ўжо пя ем пес ню «Брат 
сяс тру на па сад вя дзе» (в. Ва ню жы чы) [5, с. 354]. 
Ці ка ва, што аб рад па са ду мог су пра ва джац ца да-
дат ко вы мі ры ту аль ны мі дзея ння мі: Брат вёў ма-
ла дую на па сад. Да лей за ёй ішлі друж кі. Іх бу ло 
5-7. Па след няй ішла дзеў ка, якую на зы ва лі хвас-
том... Хлоп цы ста ра лі ся біць па пру га мі дзяў-
чат. Бо льш за ўсё па па да ла дзеў цы-хвас ту (в. 
Ва ню жы чы) [5, с. 354]; Брат ма ла дое вя дзе яе па 
ла ве к воб ра зу. А друж кі ма ла дое ідуць услед за 
ёй. За тое ж друж кі жа ні ха бя руць кій і ме сяць 
дру жак, пры га вор ва ючы: «Вось вам, ня год ныя, 
каб ма ла дая не ве да ла хеў ры» (в. Ста рыя Га лоў-
чы цы) [5, с. 363]. Як адзна ча ецца ў лі та ра ту ры, 
гэ та ве ль мі арха ічны аб ра да вы ры ту ал, які ад но-
сіц ца да па тры ярха ль най эпо хі: «Ма хан не і 
шчоў кан не бі зу ном пад час ма гіч ных аб ра даў 
бы ло шы ро ка рас паў сю джа на і мае аб са лют на 
пэў нае зна чэн не — ад га няць злых ду хаў» [3, с. 
124]. Ма ла дыя вы пі ва юць па чар цы і па він ны, 
пе ра кід ва ючы на зад, раз біць чар ку. Ка лі чар ка 
раз аб’ецца, то гэ та доб ра, бу дуць жыць ба га та і 
шчас лі ва (в. Пціч) [6, с. 373].

Га лоў най ідэ яй шлюб на га аб ра ду з’яўля ецца 
яднан не жа ні ха і ня вес ты. М. М. Ні ко льс кі на зы-
вае ры ту ал «злу чэн ня ма ла дых» «асноў ным аб-
ра дам вя се ль на га ры ту алу ўсіх ча соў і на ро даў» 
[3, с. 109]. Аб’яднан не ма ла дых, іх су вязь, шлюб-
ны са юз, ства рэн не сям’і сім ва лі за ва лі на Пет-
ры каў шчы не стуж кі, руч нік, по яс, хустка, які мі 
пе ра вяз ва лі ма ла дых, звяз ва лі асоб ныя рэ чы, 
пяр сцён кі, які мі яны аб ме нь ва лі ся, і іншыя прад-
ме ты: Ба ба аб вяз ва ла са ма тка ным по ясам ма ла-
дых, каб бу лі не раз луч ны мі (в. Ва ню жы чы) [5, с. 
355]; Для та го, каб за по іны пра йшлі па спя хо ва, 
ма ці жа ні ха звяз ва ла по ясам ка чар гі, ве ні кі (в. 
Ляс ка ві чы) [5, с. 360]; Двух ка ра вай ніц, якія бу-
дуць пек ці ка ра вай, звяз ва лі ўмес це крас ным по-
ясам або лен тай, штоб ма ла дыя жы лі друж на, 
не раз лу ча лі ся (в. Пціч) [6, с. 372]; На дно блю да 
пад ка ра вай ла жы лі дзве драў ля ныя лыж кі, сып-
люць зер не, лыж кі пе ра вяз ва юць крас най лен-
тай, кла лі ма ле нь кае зер ка ль ца і грэ бень. Усё 
кла дуць у пла то чак і за вяз ва юць у ву зел, які по-
тым уру ча юць ма ла дой, і яна па він на бе раг чы гэ-
та ўсё жыц цё (в. Пціч) [6, с. 371]; Ба ць ка ўру чае 
ма ла дыя дзве драў ля ныя лыж кі, звя за ныя крас-
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най лен тай, а ма ці пе ра вяз вае ма ла дым ру кі 
плат ком і ўво дзіць у ха ту (в. Пціч) [6, с. 373]. 
Ідэю злу чэн ня ма ла дых вы ра жа лі так са ма та кім 
сім ва ліч ным дзея ннем, як за мы кан не за мка: Ка-
лі ма ла дыя пе ра сту пі лі па рог, то ма ці за му кае 
за мок, які ля жаў пад па ро гам, а ключ кі дае на дно 
ка лод ца, каб ні ко лі не раз лу ча лі ся (в. Пціч) [6, с. 
373]. Існа ва ла і да гэ та га ча су існуе агу ль нап ры-
ня тая пры кме та: па між ма ла ды мі на пра ця гу 
ўся го вя сел ля ніх то не па ві нен пра йсці, каб у 
сва ім ся мей ным жыц ці яны за ўсё ды бы лі раз ам і 
ніх то не змог іх раз лу чыць. Як ві даць з пры кла-
даў, гэ та быў скраз ны аб рад, які вы кон ваў ся на 
роз ных эта пах вя сел ля: у час сва тан ня, па са ду, 
вян чан ня, ад’езду ма ла дой з до му і інш. Не вы-
пад ко ва ў гэ тым аб ра дзе злу чэн ня ма ла дых фі гу-
ры руе стуж ка чыр во на га ко ле ру, які з’яўля ецца 
сім ва лам по ўнак роў на га, зда ро ва га, пры го жа га 
жыц ця.

Ку ль мі на цый ным мо ман там вя сел ля бы ло 
дзя лен не ка ра вая: Ка ра вай на вя сел лі дзя лі лі 
хрос ныя, род ны брат або дзя дзь ка ма ла до га, 
цёт ка ма ла дой, сват, пер шы дру жок: Ка ра вай 
ву но сіў сват, вы со ка дзер жа чы яго над га ла вою 
(в. Ва ню жы чы) [5, с. 355]; Як ка ра вай дзя лі лі, дык 
га рэ лі свеч кі. Свя цёл ка (аб авяз ко ва сяс тра ма ла-
до га) дзяр жа ла свеч кі і ў ма ла до га, і ў ма ла дой (в. 
Гра баў) [6, с. 368].

Па сля гэ та га бы лі про ва ды ня вес ты да жа ні ха 
і за стол ле ў яго до ме: Гу ля юць спа чат ку ў ма ла-
дое, а па том ма ла дую за бі ра юць (в. Но выя Га-
лоў чы цы) [6, с. 369].

На ступ ным вя се ль ным актам бы ло «за ві ван-
не» ма ла дой. Гэ ты аб рад най час цей вы кон ва ла 
ма ці ма ла до га, ка лі ма ла ды пры во зіў ня вес ту ў 
свой дом: Свяк ру ха зды мае вя нок, рас пля тае ко-
су і за вяз вае хус тку .. Усе дзеў кі ме ра юць вя нок, 
каб хут чэй вы йсці за муж (в. Ва ню жы чы) [5, с. 
355]; ха ця маг лі ра біць і іншыя жан чы ны пе рад 
тым, як ехаць да ма ла до га: Па сля та го, як падзя-
лі лі ка ра вай і раз да лі, та ды ад ма ла дое ру кі і ад 
ма ла до га дзве жан чы ны ішлі на пры стол і сні ма-
лі вя нок і адзя ва лі пла ток. Вя нок ла жы лі за іко ну, 
там, дзе ся дзе лі ма ла дыя (в. Ка цу ры) [6, с. 371]; 
Пе рад тым, як ехаць па сля гу лян ня да до му к ма-
ла до му, ня вес це зды ма юць фа ту ... жан чы ны, 
шчас лі выя ў ся мей ным жыц ці. За мест фа ты 
надзя юць хус тку, а фа ту надзя юць друж ке (в. 
Пціч) [6, с. 373].

Вя сел ле звы чай на гу ля лі тры дні — дзень у 
ма ла дой, дзень у ма ла до га, трэ ці, за ключ ны 
дзень, на зы ваў ся хвост: Хвост звы чай на ра бі лі 
ў пан ядзе лак. На ім пры сут ні ча лі са мыя бліз кія і 
род ныя (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 363]; Як хто ба га ты, 
то сва дзь бу гу ля юць тры дні, як не, дык адзін ці 
два дні то ль кі — і ўсё. Трэ ці дзень на зы ва лі 
«хвост» (в. Гра баў) [6, с. 368].

Па сляш люб ны цыкл аб ра даў на кі ра ва ны га-
лоў ным чы нам на зблі жэн не сем’яў ма ла до га і 
ма ла дой — у пер шую ня дзе лю па сля вя сел ля ў 
дом ма ла до га пры хо дзі ла рад ня яго жон кі.

Лек сі ка, якая на зы вае га лоў ных удзе ль ні каў 
аб ра ду, ад люс троў вае пра цэс пе ра хо ду ня вес ты 
і жа ні ха ў час вя сел ля ў іншы са цы яль ны, ся мей-
ны і ўзрос та вы ста тус: дзяў чы ны ў жан чы ну: ня-

вес та — за ру чо ная — ма ла дая, хлоп ца ў муж чы-
ну: жа ніх — за ру чо ны — ма ла ды [7, с. 5].

У гру пе га лоў ных удзе ль ні каў вя се ль на га аб-
ра ду вы зна ча юцца асо бы, якія за йма юць са мае 
важ нае мес ца ў іе рар хіі вя се ль ных чы ноў. Пер-
шая асо ба — гэ та прад стаў нік ста рэй ша га па ка-
лен ня, які доб ра ве дае на род ныя тра ды цыі і звы-
чаі, ка рыс та ецца за слу жа ным аўта ры тэ там, вы-
клі кае ўсе агу ль ную па ва гу. Най час цей гэ та 
хрос ны ба ць ка або дзя дзь ка па ма ця рын скай лі-
ніі, які за мя няе ба ць ку жа ні ха. Ка лі іх ня ма, то 
гэ ту фун кцыю вы кон вае ста рэй шы жа на ты брат 
ма ла до га. Гэ та асо ба ад ыгры вае ро лю сва та: Сва-
ты пры хо дзі лі, ха дзі лі ба ць ка яго, ба ць ка крос-
ны, дзя дзь ка, дзед (в. Но выя Га лоў чы цы) [6, с. 
369]; Сва ты пры но сі лі з са бой хлеб, соль і вод ку (в. 
Пціч) [6, с.371]. З бо ку ня вес ты ад па вед ная асо  ба, 
якая ўдзе ль ні ча ла ў сва таў стве і вя сел лі, — сва-
ха, сваш ка.

Ся род сва тоў быў стар шы сват, най бо льш 
аўта ры тэт ны і ста лы, во пыт ны ча ла век, які браў 
на ся бе ро лю рас па рад чы ка цы ры мо ніі: У сва ты 
ха дзі лі: ба ць ка, стар шыя бра ты ба ць кі або ма ці 
ма ла до га і сам хло пец. З гэ тых муж чын вы бі ра лі 
стар ша га сва та (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 359]; Ка ра-
вай ву но сіў стар шы сват, вы со ка дзер жа чы яго 
над га ла вою. Гар ма ніст іграў. Сват пра сіў да-
зво лу і бла гас лаў лен ня дзя ліць ка ра вай (в. Ва ню-
жы чы) [5, с. 355].

Дру гая важ ная асо ба — прад стаў нік ма лод-
ша га па ка лен ня, ра вес нік або бліз кі па ўзрос це 
да жа ні ха, які за мя няе яго ў не ка то рых ры ту-
алах, аб ара няе жа ні ха і ня вес ту, але пад па рад-
коў ва ецца ста рэй ша му сва ту. У та кой ро лі звы-
чай на вы сту пае род ны або стры ечны брат ма ла-
до га. Ка лі ў ма ла до га бра тоў ня ма, то вы бі раў ся 
сын хрос на га ці про ста ся бар жа ні ха. Яго на 
Пет ры каў шчы не на зы ва лі стар шы друж ка, дру-
жок, кня зёк, кня жы. З бо ку ня вес ты ад па вед ны 
вя се ль ны чын на зы ваў ся друж ка: Ма ла дая шу-
ка ла са бе «друж ку», а ма ла ды — «кня зь ка» ... 
Яны бы лі пер шы мі па мош ні ка мі ў ма ла дых (в. 
Ляс ка ві чы) [5, с. 360]; Ма ла дая на бі ра ла са бе 
дру жак: стар шая, дру гая, трэ цяя і са мая ма ле-
нь кая на зы ва ла ся «хвос цік». І ско ль кі дру жак, 
сто ль кі кня зь коў. Воз ле ма ла дой ся дзяць друж кі, а 
ра дам — кня зь кі (в. Ма ка ры чы) [6, с. 368]; Са-
джа юць за стол, ад бі ра юць ма ла дую, вы куп лі ва-
юць друж кі ма ла дую ў дру жак (в. Гра баў) [6, с. 
366].

Важ ны мі асо ба мі на вя сел лі бы лі свед кі. Іх 
на зы ва лі сві дзе це лі, сві дзе цель, сві дзе це ль ні ца. 
Сві дзе це ль ні ца па він ны бы ла быць не за муж няй 
дзяў чы най, а сві дзе цель мог быць і жа на тым 
хлоп цам. Як пра ві ла, гэ та бы лі са мыя бліз кія сяб-
ры ма ла дых.

Ад мет ную фун кцыю ад ыгры ва ла на вя сел лі 
асо ба, якую на зы ва лі свя ціл ка, свя цёл ка. Яна 
пры сут ні ча ла на вян чан ні, удзе ль ні ча ла ў аб ра-
дзе «за ві ван ня» ма ла дой, дзя лен ня ка ра вая. Свя-
цёл ка тры ма ла свеч ку: Як ка ра вай дзя лі лі, дык 
га рэ лі свеч кі. Свя цёл ка … дзяр жа ла свеч кі і ў ма-
ла до га, і ў ма ла дой (в. Гра баў) [6, с. 368].

Акра мя вы шэй пе ра лі ча ных асоб, на вя сел лі 
па ві нен быў быць ча ла век, які не з’яўляў ся бліз-
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кім сва яком ма ла до га, гэ та мог быць ся бар або 
доб ра зна ёмы муж чы на, ро ля яко га — па за ба-
віць пры сут ных, пры цяг нуць іх ува гу, раз ве ся-
ліць. Яго так са ма на зы ва лі друж ка. У наш час на 
гэ ту ро лю за пра ша юць пра фе сій на пад рых та ва-
на га ча ла ве ка, які на зы ва ецца та ма да. Яго ры-
ту аль ная фун кцыя — ад цяг нуць ува гу ад ма ла-
дых, аб ара ніць іх ад су ро ку і шкод на га ўздзе-
яння.

У вя сел лі пры ма юць так са ма ўдзел гос ці, якія 
падзя ля юцца на дзве гру пы — гос ці з бо ку жа ні-
ха і гос ці ня вес ты, у лі ку якіх як сва які, так і сяб-
ры, зна ёмыя.

У асоб ную гру пу не абход на вы дзе ліць збор-
ныя на звы ўдзе ль ні каў вя се ль на га аб ра ду: рад ня, 
рас тво, ро дзі чы, рос твін ні кі, сва ты, ма ла дыя, 
ста рыя, гос ці, друж кі. У скла дзе гэ тых на мі на цый 
вы дзя ля юцца на звы дру жы на і бяс еда. Дру жы-
най на зы ва лі гру пу сяб роў ма ла до га: Па сля тан-
цаў ма ла ды з дру жы най ішлі к са бе да до му (в. Ляс-
ка ві чы) [5, с. 361; У дзень вя сел ля дру жы на жа ні ха 
едзе да ня вес ты (в. Ста рыя Га лоў чы цы) [5, с. 363].

Бяс едай іме на ва лі гас цей ма ла до га, якія еха лі 
па ма ла дую: Бяс еда ма ла до га за бі ра ла ма ла дую і 
вез ла яе ў ха ту жа ні ха (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 361]; 
Па сля тан цаў ма ла ды з дру жы най ішлі к са бе да-
до му. Там яны з бяс едай жа ні ха рых та ва лі ко ні, 
укра ша лі іх ка ла ко ль чы ка мі (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 
361]; Хло пец браў усіх: і ма ці, і ба ць ку, і бра тоў, 
усіх. І ўжэ едзе па ма ла дую. Усе яго род ныя, якія 
еха лі па ма ла дую, зва лі ся «бяс едаю» (в. Гра баў) 
[6, с. 365]. Гос ці, якія еха лі ад ма ла дой да ма ла до га, 
на зы ва лі ся «пры да ныя: Ужэ не ўза ба ве едуць ад 
ма ла дой у ха ту ма ла до га гос ці, зва лі ся яны «пры-
да ныя». Ма ці ма ла дой ... са бі рае пры да ным са ло, 
хлеб... Пры язджа юць «пры да ныя», на два рэ кла-
дуць кас цёр у ма ла до га... пя куць са ло, па елі. Ета 
та кі быў аб ычай. І іх, «пры да ных», пры гла шае 
бяс еда ў ха ту, ужэ за стол (в. Гра баў) [6, с. 366].

Асоб ную фун кцыю на вя сел лі вы кон ва юць 
пер са на жы, якім пры піс ва ецца адзін ка вае, кан-
крэт нае ры ту аль нае дзея нне: ка ра вай ні цы — 
вы пя ка лі ка ра вай, пя вун ні — вы кон ва лі вя се ль-
ныя пес ні, езда выя — ла дзі лі вя се ль ны по езд, 
па сце ль ні цы — пры ма лі ўдзел у пе ра во зе па сце-
лі ня вес ты, пры дан шчы кі — пе ра во зі лі па саг ня-
вес ты. Так, на прык лад, па сце ль ні цы ка рыс та лі-
ся асаб лі вым аўта ры тэ там: З ма ла дой еха лі тры 
жэн шчы ны (по сце ль ні цы), ко то рые дол жны бы лі 
по ве сіць пры да ное па сва ім мес там в ха це ма ла-
до га (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 362]; Ма ла ды за бі рае 
ма ла дую. Ад ма ла дое па сце ль ні цы едуць раз ам з 
«бяс едаю»... Як пры едуць па сце ль ні цы з «бяс-
едаю», на ўсе жэр дкі дзе раў яныя, якія ў ха це бу-
лі, ве ша юць руч ні кі, про сты ні, на ва лач кі, урэз-
ва лі га зе ты, мар лі. За сці ла лі па сцель, пад бі ва лі 
па сце ль ні цы пад ушкі. Эта іх ра бо та. Ужэ па сце-
ль ніц пер вух са джа юць за стол у ма ла до га. Яны 
ко лісь бу лі са ма аўта рі цет (в. Гра баў) [6, с. 365].

На звы прад ме таў, якія вы ка рыс тоў ва юцца ў 
вя се ль най аб рад нас ці, скла да юць рэ чыў ны код 
як сас таў ную час тку ры ту алу. Яны аб азна ча юць 
прад ме ты па ўся дзён на га ўжыт ку, якім пры піс-
ва ецца асаб лі вы, ма гіч ны сэнс. Мно гім з гэ тых 
прад ме таў над ава ла ся за мяш ча ль ная, ачыш ча-

ль ная, за сце ра га ль ная, ахоў ная, аб арон чая або 
па жа да ль ная фун кцыі, за імі за ма цоў ва лі ся кан-
крэт ныя ста ноў чыя якас ці і аб ра да вая сім во лі ка.

Яшчэ да вя сел ля, у час сва тан ня, вы ка рыс тоў-
ва лі та кія атры бу ты, як гар буз, ла паць, пла ток. 
Гар буз сім ва ліч на аб азна чаў ня зго ду дзяў чы ны 
вы йсці за муж за хлоп ца: У сва ты звы чай на пры-
хо дзі лі ў суб оту... Ка лі ня вес та не бы ла згод ная, 
то на сус трач сва там вы но сі лі гар буз (в. Пціч) 
[6, с. 371]. Та кую ж ро лю мог вы кон ваць і ла паць: 
Сва ты пры хо дзі лі да ха ты ма ла дой, хло пец пад-
ыхо дзіў к дзвя рам сен цаў, ад кры ваў іх і кі даў лап-
ці, пры га вор ва ючы: «Шу ры-бу ры лап ці ў ха ту!» І 
сам быс тра бег пад акно па гля дзець, што бу дзе 
ра біць дзеў ка з ты мі лап ця мі. Еслі она не со глас-
на ісці за муж, то вы бра сы ва ла лап ці на двор з 
пры га во рам: «Не шу рай, не бу рай — свае лап ці 
за бі рай!» А еслі она бы ла со глас на на за му жэс-
тво, то пад ыма ла іх, пры откры ва ла дзве ры і за-
пра ша ла ў ха ту сва тоў (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 359].

Сім ва ліч ны мі бы лі асоб ныя тра ды цый ныя 
эле мен ты вя се ль на га ўбо ру ня вес ты. Так, вя се-
ль ны вя нок, вен чык, вя но чак сім ва лі за ваў дзя-
воц тва, ма ла досць і пры га жосць ня вес ты: На вя-
ноч ку ў ма ла дой бы лі ўсе цве та, акра мя чор на га і 
жоў та га (в. Баг ры ма ві чы) [6, с. 365]; Вя нок у ма-
ла дой быў са ма дзе ль ны. Дзе ла лі яго на про ва лач-
кі, цвя точ кі дзе ла лі із кра сі вай бу ма гі, з вас ко вае 
свеч кі дзе ла лі шы шач кі, га лу шач кі і пры вяз ва лі к 
вя ноч ку цвя точ ка мі (в. Ка цу ры) [6, с. 370]; Ра нь-
шэ вян кі бы лі з мар лі здзе ла ны.., на хрух ма ль ва лі, 
і та кі быў вя но чак (в. Но выя Га лоў чы цы) [6, с. 
369]. Сім ва ліч нае зна чэн не меў і ко лер адзен ня 
ма ла дой — бе лы, які пад крэс лі ваў яе дзя воц тва і 
ня він насць: У дзень сва дзь бы ма ла дая надзе ва ла 
аб яза це ль на бе лае плац це (в. Ка цу ры) [6, с. 370]. 
Стуж ка (лен та), за пле це ная ў ка су ня вес ты, 
так са ма сім ва лі за ва ла яе дзя воц тва, дзя во чую 
пры га жосць, ма ла досць, цнат лі васць (яна звяз-
ва ла, «за мы ка ла» дзя во чую ка су).

Асаб лі вае зна чэн не меў і га лаў ны ўбор ня вес-
ты — вэ люм, фа та, бе ліз на яко га сім ва лі за ва ла 
яе ня він насць, цнат лі васць: Фа та бы ла ў ка го 
длін ная да пят, у ка го ні жэ по яса, а ў ка го ні жэ 
плеч (в. Ка цу ры) [6, с. 370]; Ня вес це зды ма юць 
фа ту... жан чы ны, шчас лі выя ў ся мей ным жыц ці. 
За мест фа ты надзя юць хус тку, а фа ту ад да-
юць друж ке (в. Пціч) [6, с. 373]. Та кім чы нам, як 
бач на з пры кла даў, фа та — сім вал дзя воц тва, і, 
раз віт ва ючы ся з ёю на шлюб най цы ры мо ніі, ня-
вес та пад крэс лі вае зме ну свай го ся мей на га ста-
ту су.

Аб авяз ко вым атры бу там вя се ль най аб рад-
нас ці Пет ры каў шчы ны з’яўля ла ся вя се ль нае 
дрэў ца, якое ўпры гож ва лі пе рад вя сел лем. Вя се-
ль нае дрэў ца ад люс троў ва ла рас лін ны код аб ра-
ду. Яно сім ва лі за ва ла ма ла досць і пры га жосць, 
зда роў е і ўрад лі васць, пла да ві тасць. У наш час 
ро лю вя се ль на га дрэў ца ў не ка то рай сту пе ні вы-
кон вае «бу кет ня вес ты», які спе цы яль на пад бі-
ра юць, упры гож ва юць да вя сел ля, які за хоў вае 
ня вес та ў час вян чан ня або рос пі су ў за гсе, а па-
сля кі дае сва ім не за муж нім сяб роў кам. Якая з іх 
пад хо піць бу кет, тая ў хут кім ча се за муж вы-
йдзе: Ка лі ня вес та ўхо дзіць, то кі дае бу кет ту-



243

ды, дзе ста яць ма ла дыя не за муж нія дзяў ча ты. 
Хто схо піць бу кет, той хут ка вы йдзе за муж (в. 
Пціч) [6, с. 373].

Аб авяз ко вы мі атры бу та мі вя се ль най аб рад-
нас ці бы лі ад мет ныя ку лі нар ныя вы ра бы. Як 
ужо адзна ча ла ся, важ ным эле мен там вя се ль-
на га ры ту алу з’яўля ецца аб ра да вы пі рог, які 
на зы ва ецца ка ра вай: На ка ра вай пяк лі роз ачкі 
з цес та, ву леп ва лі ве ра бей кі на ім... Ужэ як 
ішлі, дык укра ша лі ка ра вай яшчэ з зроб ле ных 
цвя тоў (в. Гра баў) [6, с. 367]; Кры жы кі, фі гур-
кі, квет кі, ліс точ кі і шыш кі, які мі ўпры гож ва лі 
ка ра вай, так са ма ме лі сім ва ліч нае зна чэн не: 
Ся рэд нюю час тку ка ра вая вы ра за лі і ад да ва лі 
ма ла дым [5, с. 362]. Атры бу там пе рад вя се ль-
най аб рад нас ці быў пі рог, з якім пры хо дзі лі ў 
сва ты. Яму так са ма над ава ла ся асаб лі вае зна-
чэн не. Не па рэ за ны пі рог мог быць ускос ным 
спо са бам вы ра жэн ня ня зго ды дзяў чы ны на 
шлюб: Ма ла ды ста віў га рэл ку і пі рог. Пі рог рэ-
за лі зра зу ўвесь, каб ма ла дая не пе рад ума ла і 
не ад да ла пі рог сва там на зад (в. Ляс ка ві чы) [5, 
с. 359]. На трэ ці дзень вя сел ля вы но сі лі гас цям 
на па час ту нак спе цы яль ны пі рог, які на зы ва лі 
ле пень: На трэ ці дзень сва дзь бы вы но сі лі на 
стол не па ча ты ле пень... — вя лі кі пі рог, упры-
го жа ны ві туш ка мі, роз ачка мі, са слад кай на-
чын кай, якім угаш ча лі гас цей у пан ядзе лак (в. 
Пціч) [6, с. 372].

У вя се ль ным аб ра дзе на Пет ры каў шчы не да-
во лі час та фі гу ра ва лі та кія рэ чыў ныя эле мен ты, 
як ка жух, шу ба, пад ушка і да т. п. Вы вер ну ты ме-
хам на верх ка жух пры сут ні чаў у роз ных ры ту-
алах вя се ль на га аб ра ду: Яшчэ як за ві ва лі ма ла-
дую, брат са дзіў яе на ка жух з ма ла дым, штоб 
бу лі ба га тыя, ко ль кі ў ім ва лос ся, сто ль кі каб бу-
ло ўся го (в. Гра баў) [6, с. 367]; Ма ла дых усег да са-
жа лі на ка жух, ско ль ко бу дзе вор су ў ка жу ху, то 
сто ль кі бу дзе шчас ця і ба гат ства (в. Ка цу ры) [6, 
с. 371]; Ня вес ту ў суб оту ра ні цай пры бі ра лі 
дзяў ча ты, ра бі лі ёй пры чос ку. Ня вес та ся дзе ла 
па ся род ха ты на ка жу ху. Ма ці і ба ць ка да ва лі ёй 
бла гас ла вен ня (в. Пціч) [6, с. 372]; Па сля вян ца 
ма ла дыя еха лі да ма ла дой. Іх сус тра ка лі ба ць кі 
ма ла дой з хле бам і со ллю і ў вы вер ну тых ка жу-
хах або шу бах ме хам уверх. Ня вес та спра шы ва-
ла, ча го яны мах на тыя. А ба ць кі ад каз ва лі: «Каб 
бы лі ба га тыя» (в. Пціч) [6, с. 373]. Як сцвяр джа-
юць інфар ма та ры, сэнс аб ра да вых дзея нняў, 
звя за ных з вы шэй на зва ны мі ры ту аль ны мі прад-
ме та мі, — у па жа дан ні ма ла дым ба гац ця, шчас-
ця, пры га жос ці. Сак ра ль нае ж зна чэн не гэ та га 
аб ра ду — сім ва лі за цыя да рос лас ці, по ла ўзрос та-
вай спе лас ці і пла да ві тас ці. Як адзна ча юць да-
след чы кі бе ла рус ка га вя сел ля, аб рад вы ка рыс-
тан ня ка жу ха, вы вер ну та га ме хам на верх, ве ль-
мі ста ра жыт ны. Вы вер ну ты ка жух (фут ра, пер’е 
пад ушкі, шку ра) — рэ ха та тэ міс тыч на га ку ль ту 
мя дзве дзя, мех сім ва ліч на за мя няў бы лую мя-
дзве джую шку ру. У ста ра жыт нас ці та кі ўбор аб-
азна чаў, што ча ла век, які яго апра нуў, пе ра ўтва-
раў ся ў мя дзве дзя. Шку ры та тэ ма пры піс ва ла ся 
ле ка вая сі ла — вы га няць з ча ла ве ка хва ро бы, а 
так са ма ма гіч ная здо ль насць пры цяг ваць ду хаў 
[3, с. 105-108].

Ры ту аль нае зна чэн не ме ла ў вя се ль ным аб ра-
дзе дзя жа, якая сім ва лі за ва ла, з ад на го бо ку, 
чыс та ту, цнат лі васць ня вес ты, з дру го га бо ку — 
да ва ла пра екцыю на пры бы так і пла да ві тасць. У 
дзя жы рас чы ня лі ка ра вай, на дзя жу, на кры тую 
вы вер ну тым ка жу хом, са дзі лі ня вес ту, ка лі яна 
бы ла цнат лі вая: Ня вес та ся дзе ла па ся род ха ты 
на ка жу ху. Ма ці і ба ць ка да ва лі ёй бла гас ла вен-
ня, пра во дзі лі трой чы ва кол дзя жы (в. Пціч) [6, с. 
372]

Аб авяз ко вым атры бу там вя се ль на га аб ра ду 
быў руш нік, руч нік: Ім звяз ва лі ру кі ма ла дых: З 
ка мо ры брат род ны ці два юрад ны вёў ма ла ду ху 
ў ха ту... Ён вёў за руш нік, які буў пры вя за ны да 
ру кі ма ла дой (в. Ва ню жы чы) [5, с. 354]; на яго 
кла лі хлеб-соль, які мі сус тра ка лі ма ла дых, на ім 
ста ялі ў цар кве: Ка лі пры хо дзі лі да вян ца, то 
ста на ві лі ся ма ла дыя на руч нік (в. Пціч) [6, с. 
372]; Ба цюш ка ра біў аб рад. Ка лі ішлі, то руч нік 
пра цяг ва лі, каб ішлі па руч ні ку, а не па го ла му па-
лу (в. Пціч) [6, с. 372]; на яго ста ві лі ка ра вай: Ка лі 
вы йма лі ка ра вай з печ кі, зноў спя ва лі... Хрос ны 
ба ць ка ў гэ ты час браў ве ко, на якім ля жаў руч-
нік, ла жыў ту ды ка ра вай і нёс яго ў кла доў ку. Ка-
ра вай не ль га бы ло браць го лы мі ру ка мі (в. Ляс ка-
ві чы) [5, с. 360-361]. Да рэ чы, ад рэ за ны ка ва лак 
ка ра ваю, як і гро шы за яго, так са ма не ль га бы ло 
клас ці на го лую та лер ку: Адзін з муж чын браў 
та рэл ку, на кры ваў яе плат ком і дзяр жаў яго за 
ву зел (для та го, каб ла жыць гро шы і ка ра вай) (в. 
Ляс ка ві чы [5, с. 362]. Руч нік, як і стуж ка, сім ва лі-
за ваў бу ду чы су мес ны шлях ма ла дых, іх жыц цё-
вую да ро гу.

Руч ні ком на Пет ры каў шчы не, як і ў іншых 
ра ёнах Бе ла ру сі, аб авяз ко ва пе ра вяз ва лі сва тоў, 
пад крэс лі ва ючы іх асаб лі выя па ўна моц твы на 
вя сел лі. Да вя сел ля ня вес та па він на бы ла па-
шыць но выя руч ні кі, які мі ўпры гож ва ла аб ра зы 
ў сва ёй ха це і ў ха це свай го жа ні ха па сля пры-
езду ту ды вя се ль на га по езду. Гэ та па він на бы ло 
па ка заць за мож насць ня вес ты і яе здо ль насць да 
ру ка дзел ля, ха ця арха ічная фун кцыя гэ та га ры-
ту ала, як адзна ча юць да след чы кі, бы ла аб арон-
чай і вы клі ка на імкнен нем за доб рыць ду хаў 
про дкаў, ства рыць доб ра зыч лі вы мік рак лі мат у 
до ме му жа [4, с. 121]. Руч нік, які ўпры гож ваў ся 
тра ды цый ным арна мен там (як вы шы ва лі ма ці і 
ба бу лі) па каз ваў так са ма пры на леж насць ма ла-
дой да свай го ро ду.

Аб авяз ко вы мі атры бу та мі вя се ль най аб рад-
нас ці бы лі пры да нае, пры дан не, па сцель ма ла-
дой: Ка лі ў ма ла дой буў мен шы брат, то ён ся-
дзеў на пры да ным і пра сіў ву ку піць пры да нае (в. 
Ва ню жы чы) [5, с. 355]; У ня вес ты ўжо быў пры-
га тоў ле ны сун дук з пры да ным (в. Ляс ка ві чы) [5, 
с. 362]; Ма ла дая ўжэ ў ма ла до га і ўжэ ідуць, ня-
суць пры дан не к ма ла до му ад ма ла дой (в. Ма ка-
ры чы) [6, с. 368]; У пры да нае да юць сун дук з пры-
да ным. Ма ла до му ў пры да нае да юць пры ўса-
дзеб ны ўчас так, па ру ла ша дзей, се на кос, зем лю 
(в. Ка цу ры) [6, с. 371]; За сці ла лі па сцель, пад бі ва-
лі па сце ль ні цы пад ушкі. Эта іх ра бо та (в. Гра-
баў) [6, с. 365].

Аб рад пе ра во зу па сце лі ма ла дой і яе па са гу 
ўзмац няў сім ва ліч нае зна чэн не пе ра хо ду ня вес-
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ты ў іншы ста тус, звя за ны з яе пе ра ездам у дом 
жа ні ха. Па сцель ма ла дой маг ла быць асоб ным 
ры ту аль ным прад ме там, а маг ла і з’яўляц ца сас-
таў ной час ткай па са гу.

Ма ла дых пра ва джа лі з ха ты і сус тра ка лі ба-
ць кі з іко най, воб ра зам: Ма ла дую аб хо дзі лі тры 
разы з воб ра зам. Кож ны раз яна ца ла ва ла воб-
раз. Пы та лі ся да зво лу і бла гас лаў лен ня ў Бо га. 
По тым ма ла дыя еха лі ў цар кву (в. Ва ню жы чы) 
[5, с. 355]. Свеч кі, якія жа ніх і ня вес та тры ма юць 
у цар кве, якія за па ль ва лі ў час іншых вя се ль ных 
аб ра даў, сім ва ліч на асвят ля юць бу ду чы жыц цё-
вы су мес ны шлях ма ла дых.

Па сля вян чан ня ма ла дых сус тра ка лі ба ць кі з 
хле бам-со ллю: Ву но сі лі стол і ста ві лі яго ка ля 
вуг ла ха ты. На стол кла лі хлеб, соль і мёд. Ма ла-
дыя ку са лі хлеб, хто бо лей уку сіць, той бо льш 
пра жы ве (в. Ва ню жы чы) [5, с. 355]. Ры ту аль ным 
дзея ннем бы ло аб сы пан не ма ла дых пры іх сус-
трэ чы зер нем, ма кам, цу кер ка мі, ма не та мі. Усё 
гэ та сім ва лі за ва ла па жа дан не да стат ку, да бра-
бы ту, за мож нас ці і зда роў я, са лод ка га, бес кла-
пот на га жыц ця: Ка лі ад праў ля лі вян чац ца, аб сы-
па лі жы там... Пры язджа лі ўжо з вян чан ня, 
устра ча лі ма ла дых з хле бам і со ллю, з ка ра ва ем. 
Аб сы па лі жы там, гра шы ма, кан фе та мі (в. Ка цу-
ры) [6, с. 370]; Дру гі дзень вя сел ля гу ля юць у жа-
ні ха. Яго ма ці сус тра кае іх, аб сы пае зяр ном, дае 
вы піць мё ду (в. Ста рыя Га лоў чы цы) [5, с. 364].

З вя се ль ны мі аб ра да мі на Пет ры каў шчы не 
су адно сяц ца шмат лі кія пры кме ты і па вер’і. Яны 
бы лі звя за ны з роз ны мі эта па мі вя сел ля: сва таў-
ством: Ка лі торг за кан ча ваў ся, сва ты са дзі лісь 
на ла вы, якія гля дзе лі на двор, а не на ўлі цу. Лі чы-
ла ся, што хто-не будзь з ма ла дых аўда вее (в. 
Ляс ка ві чы) [5, с. 359]; вы печ кай і дзя лен нем ка-
ра вая: Ка ра вай пяк лі і ў ха це ма ла дой, і ў ха це ма-
ла до га. Цес та мя сі лі не ку ла ка мі, а да ло ня мі, каб 
ма ла ды не біў жон ку (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 360]; Ка-
лі ка ра вай ужо быў у печ ке, жан кі мы лі ру кі, і 
тую во ду ад да ва лі ма ла дой. А яна вы лі ва ла яе 
пад віш ню: Каб ві ша нь кі раз ві ва лі ся, А ма ла дыя 
кра са ва лі ся… (в. Ляс ка ві чы) [5, с. 360]; Ка лі ка ра-
вай рас ко лец ца — сім вал та го, што ма ла дыя 
хут ка раз вя дуц ца ілі одзін з іх па мрэ (в. Ляс ка ві-
чы) [5, с. 361]; Ка лі хто ўкра дзе на вя сел лі ку сок 
ка ра вая — у ма ла дых мо жа не быць дзя цей (в. 
Ляс ка ві чы) [5, с. 362]; па са дам ма ла дых: Як сва-
дзь ба, дык трэ ба, штоб ма ла дыя не на по ку ці 
штоб ся дзе лі. Меж ду дзвя ры ма і акном, меж ду 
во кен са дзі лі (в. Гра баў) [6, с. 368]; са свя чой: Не-
ль га бы ло, каб за тух ла свеч ка ў ру ках ма ла дых, 
бо як за тух не, то той па мрэ хут ка (в. Пціч) [6, с. 
372]; з аб аро най ад су ро ку: Лі чы ла ся, што ма ла-
дыя па він ны бы лі на вя сел лі ні есці, ні піць. Так-
са ма штоб ру кі ў іх бы лі чым-не будзь на кры ты, 
штоб злые лю дзі не на вя лі ім по рчу (в. Ляс ка ві-

чы) [5, с. 361]; з ідэ яй іх еднас ці: Ма ці па він на 
быць у плац ці, а не ў кас цю ме, каб ма ла дыя ні ко лі 
не раз лу ча лі ся (в. Пціч) [6, с. 373]; з па сляш люб-
ным пе ры ядам: Ма ла дая не мо жа цэ лую ня дзе лю 
пры хо дзіць да до му, каб хут ка не вяр нуц ца да до-
му ўда вою (в. Ва ню жы чы) [5, с. 355] і інш.

Сэнс вы ка рыс тан ня бо ль шас ці апі са ных вы -
шэй ры ту аль ных дзея нняў і прад ме таў у пра цэ-
се вя се ль на га аб ра ду жы ха ры Пет ры каў ска га 
ра ёна звяз ва юць з па жа дан нем ма ла дым зда роў я, 
да стат ку, да бра бы ту, друж най, шчас лі вай сям’і, 
зда ро вых дзе так, за мож най гас па дар кі. Мно гія вя-
се ль ныя атры бу ты сім ва лі за ва лі ма ла досць, пры-
га жосць, ня він насць ня вес ты, муж  насць, сі лу і 
моц жа ні ха, ад люс троў ва лі іх да рос ласць, по ла-
ўзрос та вую спе ласць, пра ецы ра ва лі на дзе та род-
насць.

Та кім чы нам, вы кон ва емыя аб ра ды і рэ чыў-
ныя атры бу ты, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў вя се ль-
ных аб ра дах Пет ры каў ска га ра ёна, ме лі сім ва-
ліч нае зна чэн не і скла да лі сво еа саб лі вую се мі-
ятыч ную сіс тэ му. Іх зна ка вы ха рак тар мае ста-
ра жыт ныя вы то кі і звя за ны з вы ра жэн нем 
роз ных ма гіч ных фун кцый.
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Н
 а пер вый взгляд на зва ние го ро да Пет ри ко ва,  
 рай онно го цен тра в Го ме льс кой об лас ти,  
 впол не «про зрач но» и не пос ред ствен но 

свя за но с лич ным име нем Пет рик. Это одна из 
на род ных бе ло рус ских форм хрис ти анско го ка-
но ни чес ко го име ни Пётр.

На про исхож де ние то по ни ма Пет ри ков от 
антро по ни ма как буд то ука зы ва ет, как и в слу ча-
ях с на зва ни ями Бо ри сов и Брас лав, суф фикс -ов, 
ко то рый час то и впол не спра вед ли во на зы ва ют 
«суф фик сом при над леж нос ти», в да нном слу чае 
— при над леж нос ти по се ле ния Пет ри ков не ко-
ему Пет ри ку (Пет ру). В до ре во лю ци онных ис то-
ри ко-гео гра фи чес ких опи са ни ях Пет ри ков на-
зы вал ся одним из на ибо лее древ них на се лен-
ных пун ктов Пол есья, а на зва ние го ро да объ-
ясня ли от име ни ятвяж ско го кня зя, ко то рый 
яко бы при нял хрис ти анство и стал но сить имя 
Пётр [1, с. 381].

Ис то ри ки ХIХ в. не со мне ва лись, что в Древ-
ней Ру си по се ле ния ятвя гов су щес тво ва ли в бас-
сей не При пя ти от Пин ска до Мо зы ря. Глав ны ми 
южны ми цен тра ми ятвя гов объ явля лись Мо-
зырь, Пет ри ков, Ту ров, Да выд-Го ро док и Пинск. 
В со вре мен ной на уке уста нов ле но, что тер ри то-
рия ятвя гов на хо ди лась в меж ду ре чье На ре ва и 
Не ма на, меж ду Ма зур ски ми бо ло та ми на за па де 
и ле во бе ре жь ем Не ма на на вос то ке, до ли ной ре-
ки Беб жи на юге и бас сей ном ре ки Ше шу пы на 
се ве ре.

К югу от Не ма на встре ча лись лишь от де ль-
ные ятвяж ские этни чес кие «остро ва». До кон ца 
I тыс. н. э. они бы ли окру же ны сла вян ским на се-
ле ни ем, ко то рое и за кре пи ло за не ко то ры ми из 
этих «остро вов» со ответ ству ющие гео гра фи-
чес кие на зва ния, на при мер, Ятвезь (де рев ни в 
Грод нен ском, Ко ре лич ском, Свис лоч ском, Вол-
ко выс ком, Дят лов ском рай онах Грод нен ской 
об лас ти), Ятвеск (на се лен ный пункт в Свис лоч-
ском рай оне). Под обные на зва ния воз ник ли до 
вто рой по ло ви ны ХII в.

В кон це ХII-ХI II в. груп пы ятвя гов (глав ным 
об ра зом — бег ле цов) под на тис ком крес то нос-
цев пе ре ме ща лись в южном на прав ле нии из 
сво его ис то ри чес ко го аре ала, из ис кон ной 
«Ятвя гии», на хо див шей ся на се ве ро-вос то ке 
со вре мен ной Поль ши, юго-за па де Лит вы и в 

се вер ных рай онах Грод нен ской об лас ти Бе ла-
ру си.

Бег ле цы про ник ли сна ча ла в се ве ро-за пад-
ную часть Брес тско-Пин ско го Пол есья, до Вы го-
нов ско го озе ра и вер хо вь ев ре ки Ясе ль ды, а по-
том и до ре ки Му ха вец. В это вре мя на тер ри то-
рии со вре мен ных Ива це вич ско го и Ба ра но вич-
ско го рай онов Брес тской об лас ти и воз ник ли 
по се ле ния под на зва ни ем Ятвезь. Со вто рой по-
ло ви ны ХII в. груп пы ятвя гов пе ре ме ща лись и на 
сво бод ные учас тки тер ри то рии бу ду ще го Под-
ля шья (это на зва ние по яви лось в ХIV-ХVI в.). 
Пол яки на зы ва ли ятвяж ских пе ре се лен цев под-
ля ся на ми, пол еся на ми. На При пя ти же ятвя гов 
ни ког да не бы ло [2, с. 110-112].

Нам не извес тны точ но име на ятвяж ских 
кня зей. Одна ко не ль зя со гла си ть ся с тем, что од-
но го из ятвяж ских пле мен ных вож дей зва ли 
Пет ром, а тем бо лее Пет ри ком. Ятвя ги до са мо-
го сво его ис чез но ве ния с ис то ри чес кой аре ны 
оста ва лись языч ни ка ми.

Хрис ти анства они не при ня ли, бо ро лись с 
этой ре ли ги ей, ко то рую на саж да ли им огнем и 
ме чом крес то нос цы и сла вян ские кня зья. Кро ме 
то го, Пет рик — это бе ло рус ская на род ная фор-
ма лич но го име ни, ко то рая фун кци они ро ва ла в 
сре де про сто на ро дья и не мог ла быть ис по ль зо ва-
на как имя ка ко го-ли бо ве ль мо жи или кня зя. Мы 
счи та ем, что гео гра фи чес кое на зва ние Пет ри ков 
нуж но объ яснять не в этно исто ри чес ком, а в лан-
дшаф тно-гео гра фи чес ком кон тек сте.

Пет ри ков из вес тен в пи сь мен ных ис точ ни-
ках с ХV в. как мес теч ко в Ве ли ком Кня жес тве 
Ли тов ском. Одна ко его воз ник но ве ние, без-
услов но, свя за но с бо лее ран ним вре ме нем. На 
за пад ной окра ине го ро да со хра ни лись остат ки 
се ли ща VI-VII вв. н. э., при над ле жав ше го сла вя-
нам.

В архе оло ги чес кой ли те ра ту ре пет ри ков-
ское се ли ще на зы ва ется пер вым ран нес ла вян-
ским се ли щем, от кры тым на тер ри то рии Бе ла-
ру си [3]. Не ис клю че но, что оно как раз и явля-
лось пред шес твен ни ком мес теч ка ХV в. и про-
обра зом со вре мен но го го ро да, пе ред ав по 
эста фе те в но вое вре мя свое ис кон ное на зва-
ние — Пет ри ков. На чем осно ва но это на ше 
пред по ло же ние?

Алек сандр РО ГА ЛЕВ

РАС СКА ЗЫ ВА ЮТ ГЕО ГРА ФИ ЧЕС КИЕ НА ЗВА НИЯ:
ПЕТ РИ КОВ. ПРИ ПЯТЬ. ПТИЧЬ
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На чнем с то го, что с по мо щью суф фик са -ов 
(как и -ев) в то по ни мии в древ не рус скую эпо-
ху об ра зо вы ва лись на зва ния по се ле ний, ко то-
рые бы ли с грам ма ти чес кой точ ки зре ния при-
ла га те ль ны ми. Сре ди на зва ний-при ла га те ль-
ных име лись при тя жа те ль ные при ла га те ль-
ные, ко то рые ука зы ва ли на то, ко му 
при над ле жит или кем по стро ен на се лен ный 
пункт, и от но си те ль ные при ла га те ль ные, под-
чер ки вав шие рас по ло же ние по се ле ния на опре-
де лен ной вод ной арте рии.

От ка зы ва ясь от тра ди ци онно го тол ко ва ния 
то по ни ма Пет ри ков как при тя жа те ль но го при-
ла га те ль но го в зна че нии «по се ле ние Пет ри ка», 
мы об ра ща ем вни ма ние на воз мож ность впол не 
мо ти ви ро ван но го, на наш взгляд, про чте ния 
это го ста рин но го гео гра фи чес ко го на зва ния 
как от но си те ль но го при ла га те ль но го со зна че-
ни ем «по се ле ние у ре ки Пет». Ин аче го во ря, мы 
ви дим в струк ту ре то по ни ма Пет ри ков, по ми мо 
суф фик са -ов, сло же ние основ гид ро ни ма Пет 
и на ри ца те ль но го сло ва ре ка.

Впол не воз мож но, что та ре ка, ко то рую мы 
име ем в ви ду, в древ нос ти но си ла на зва ние 
Пет-ре ка (ср. Мос ква-ре ка или Да выд-Го ро док), 
об ра зо ван ное спо со бом не соб ствен но го сло же-
ния, или со по ло же ния двух лек си чес ких еди-
ниц. Один из ран них сла вян ских пун ктов на 
Пет-ре ке за ко но мер но по лу чил на име но ва ние 
Пет ри ков (пер во на ча ль но, как мож но по лаг ать, 
— Пет ре ков). Гид ро ним Пет-ре ка, ко неч но, 
име ет от но ше ние к ре ке При пять.

Пет ри ков рас по ло жен на ле вом бе ре гу При-
пя ти. Эта ре ка в про шлом на раз лич ных учас-
тках сво его те че ния име ла не ско ль ко на зва ний. 
Вер хо вья При пя ти в тех или ин ых мес тнос тях 
на зы ва лись Пи рок, Сто ход и Стру мень. На име-
но ва ние При пять (из пер во на ча ль ной фор мы 
При петь) ре ка по лу ча ла в про ме жут ке от мес та 
сли яния с ней Ясе ль ды и Сты ри.

В вер хнем те че нии, осо бен но до впа де ния ре-
ки Пи ны, При пять не бы ла су до ход ной. Здесь 
она мес та ми за бо ло че на и рас па да ется на не ско-
ль ко ру ка вов, от че го и но си ла в про шлом на зва-
ние Сто ход, ко то рое сле ду ет по ни мать как «ре-
ка с мно го чис лен ны ми от вет вле ни ями». Од но-
имен ный при ток При пя ти до сих пор су щес тву-
ет в ее вер хнем те че нии.

Еще од но на име но ва ние вер хней При пя ти — 
Стру мень — со отно сит ся с на зва ни ями не бо ль-
ших лес ных ре чек и ру чь ев, про те ка ющих по 
низ инным, за бо ло чен ным мес там. Тре тье ста-
рин ное на зва ние при пят ских вер хо вь ев — Пи-
рок — со ответ ству ет гид ро ни му Пер га в бас сей-
не При пя ти. Реч ка Пер га (пра вый при ток Убор-
ти) име ет па ра лле ль ные на зва ния — Бо ль шая 
Боб ро вая Ба нь ка и Пе ре гон. В вер хо вь ях При пя-
ти и по ее при то кам от ме ча лись зна чи те ль ные 
ко ло нии боб ров. По «боб ро вым» реч кам в про-
шлом не ред ко про хо ди ли во ло ко вые пу ти.

Гео гра фи чес кие опи са ния на ча ла ХХ в. сви-
де те льс тво ва ли о том, что При пять в ее вер хнем 
те че нии до мес та впа де ния Пи ны ис по ль зо ва-
лась ис клю чи те ль но как сплав ная ре ка [4, с. 
320]. Что же ка са ется гид ро ни мов Пи рок и Пер-

га, то в них мо жет быть за клю че на древ няя кор-
не вая осно ва перт-, ис по ль зо вав ша яся на тер ри-
то рии Вос точ ной Евро пы для на име но ва ния 
рек, на ко то рых бы ли по се ле ния боб ров. Не слу-
чай но сло во перт, из вес тное в фин ских язы ках, 
име ет зна че ние «дом, стро ение, ба ня». На наш 
взгляд, ва ри антное об озна че ние реч ки Пер ги — 
Бо ль шая Боб ро вая Ба нь ка — явля ется точ ным 
пе ре во дом основ но го и бо лее древ не го на зва-
ния вод но го объ екта.

В вос точ нос ла вян ской древ нос ти одним из 
основ ных учас тков тран спор тной ма гис тра ли в 
Пол есье бы ло ниж нее те че ние При пя ти от мес-
та впа де ния в нее ре ки Птичь. В вер хо вь ях Пти-
чи на хо дил ся во лок, вы во див ший в вер хо вья Не-
ма на [5, с. 20]. Тор го вые ла дьи на прав ля лись 
так же из При пя ти вверх по ре ке Случь. Сла вян-
ский по про исхож де нию гид ро ним Случь воз-
ник в пе ри од рас се ле ния вос точ нос ла вян ских 
об щин.

При то ки основ ных рек очень час то осмыс ля-
лись на ши ми пред ка ми как лу ки-из ги бы, от вет-
вле ния, из лу чи ны, ко то рые не про сто «из ги ба-
лись», «скрив ля лись» в раз ные сто ро ны — на-
пра во и на ле во, но и со еди ня ли раз лич ные рай-
оны лес ных про странств.

Не слу чай но бе ло рус ские сло ва злу чаць («со-
еди нять») и злуч, злу чы на («из гиб») явля ются 
род ствен ны ми. В укра инском язы ке есть гео гра-
фи чес кий тер мин слу чи на в зна че нии «сли яние 
двух рек». Ре ка Случь (ле вый при ток При пя ти) 
со еди ня ла на ибо лее важ ные в эко но ми чес ком 
от но ше нии в про шлом тер ри то рии: с од ной сто-
ро ны, окрес тнос ти Слуц ка — Ко пы ля — Не сви-
жа, а с дру гой — зем ли вок руг Ту ро ва.

Лю бое из су щес тву ющих ны не на зва ний бо-
ль ших рек ис то ри чес ки воз ни ка ло всег да в ка-
ком-ли бо од ном мес те и за тем по сте пен но рас-
прос тра ня лось на все рус ло ре ки. Учас ток При-
пя ти меж ду Слу чью и Пти чью и да лее вниз по 
те че нию до впа де ния в Днепр, как мы по лаг аем, 
был той Пет-ре кой, с ко то рой, по на шей вер сии, 
свя за но на зва ние го ро да Пет ри ко ва.

В та ком слу чае вер хнее те че ние При пя ти, по 
край ней ме ре, от мес та впа де ния Ясе ль ды до 
впа де ния Слу чи, дол жно бы ло осоз на ва ть ся как 
При-пять (из При-петь). При этом часть При — 
в со ста ве гид ро ни ма При пять ис то ри чес ки явля-
лась при став кой, а сам гид ро ним по ни мал ся в 
зна че нии «ре ка, на хо дя ща яся ря дом с ре кой 
Пет, или впа да ющая в ре ку Пет». В бас сей не 
При пя ти из вес тны и дру гие гид ро ни мы, об ра зо-
ван ные под обным об ра зом: При щан ка (при ток 
Шан ки), При же ло нок (при ток Же ло ни).

По мне нию не ко то рых уче ных, кор не вая 
осно ва пет — явля ется ре али за ци ей древ не-
евро пей ско го гео гра фи чес ко го тер ми на, ко то-
рый ре кон стру иру ется в фор ме *рет и в зна че-
нии «рас ши ре ние, рас те ка ние, рас прос тра не-
ние (ре ки)» или «быс тро дви га ть ся, течь». Вы-
ска зы ва лось так же пред по ло же ние о том, что 
эле мент *рет, *рот имел зна че ние «ре ка, по ток» 
[6, с. 111]. Как сле ду ет из этих тол ко ва ний, на-
зва ние Пет-ре ка мог ло быть да но то ль ко той 
час ти со вре мен ной ре ки При пять, ко то рая бы ла 
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дос та точ но ши ро кой и пол но вод ной, что бы ис-
по ль зо ва ть ся в ка чес тве вод ной арте рии.

Рос сий ский то по ни мист Е. М. По спе лов от-
ме ча ет рас прос тра не ние гид ро ни ми чес кой 
осно вы пет — на Рус ском Се ве ре в со ста ве так 
на зы ва емых суб страт ных гео гра фи чес ких на-
зва ний (на ибо лее древ них) и счи та ет, что ее 
пер во на ча ль ную язы ко вую при над леж ность 
вы яснить с дос та точ ной опре де лен нос тью не-
воз мож но.

На наш взгляд, ис ход ным зна че ни ем ин тер-
на ци она ль ной кор не вой осно вы пет — бы ло 
зна че ние «во да», на ба зе ко то ро го раз ви лись 
дру гие со отно си мые зна че ния, в том чис ле «ре-
ка, по ток». От этой же кор не вой осно вы об ра зо-
ва но, на при мер, и сло во пот («жид кость, вы де-
ля емая кож ны ми же ле за ми; ис па ри на»).

Древ няя кор не вая осно ва Пет — от обра же на 
не то ль ко в на зва нии го ро да Пет ри ко ва, но и в 
гид ро ни ме Птичь (в ста рых на пи са ни ях — 
Пътичь и Бъчичь), ко то рый струк тур но со сто ит 
из кор ня Пт — и суф фик са -ичь (ср. вер хнед-
неп ров ские гид ро ни мы Доб ричь < Добр — 
+ -ичь, Не свичь < Не — + св — + -ичь, Вед ричь 
< Ведр — + -ичь).

Эти мо ло ги чес ким зна че ни ем на зва ния 
Птичь, ко то рое явля лось, по-ви ди мо му, от но си-
те ль ным при ла га те ль ным, об ра зо ван ным от гид-
ро ни ма Пет, мог ло быть зна че ние «ре ка, со отно-
ся ща яся с ре кой Пет». Та кое тол ко ва ние под-
твер жда ется и фак том пре жне го ис по ль зо ва ния 
Пти чи как вод но го пу ти из При пя ти в се вер ном 
на прав ле нии. Объ ясне ние же гид ро ни ма Птичь 
как «пти чья ре ка» или «ре ка, вдоль бе ре гов ко-
то рой в изо би лии се лят ся пти цы» явля ется об-
раз цом так на зы ва емой «на род ной эти мо ло-
гии», ис хо дя щей из пря мо го со зву чия то го или 
ин ого на зва ния с ка ким-ли бо хо ро шо из вес-
тным сло вом в язы ке.

Зна че ние сло ва, ко то рое по ло же но в осно ву 
гео гра фи чес ко го на зва ния, быс тро за бы ва ется, 
по это му но си те ли язы ка в по сле ду ющих по ко-
ле ни ях, как пра ви ло, не зна ют, как по ни ма-
лись те или ин ые име на в про шлом. У лю дей, 
одна ко, ра но или по здно про явля ется ин те рес 
к не по нят ным на име но ва ни ям и воз ни ка ет 
же ла ние так или ин аче их объ яснить. Об ра-
бот ка гео гра фи чес ких имен, осо бен но тех, ко-
то рые за имству ются у пред шес тву юще го на се-
ле ния, не избеж но при во дит к их внеш не му из-
ме не нию, час то не пред ска зу емо му и очень не-
ожи дан но му.

Фо не ти чес кая тран сфор ма ция гид ро ни мов 
(на ибо лее ста рых из всех ви дов гео гра фи чес ких 
на зва ний на вос точ нос ла вян ской тер ри то рии) 
не то ль ко свя за на с их на род ным пе ре осмыс ле-
ни ем, но и во мно гом об услов ле на дей стви ем 
объ ектив ных зву ко вых за ко но мер нос тей в сис-
те ме имен соб ствен ных и на ри ца те ль ной лек си-
ки в про шлом.

Од ной из та ких фо не ти чес ких за ко но мер-
нос тей, ха рак тер ных для ши ро ко го аре ала, 
охва ты ва юще го об лас ти рас прос тра не ния вос-
точ нос ла вян ских и фин но-угор ских язы ков, 
явля ется ме на зву ков [б] — [п] — [в] — [м] и зву-

ков [д] — [т] — [ч] — [ц] в со ста ве древ них на-
зва ний вод ных объ ектов. Ис то ри чес ки род-
ствен ны ми, на при мер, явля ются гид ро ни мы 
Вор зна, Вар зна и Бор зна; Тов ба и Том ба (Вер-
хнее Под неп ро вье); Бор чан ка (бас сейн Дес ны) и 
Мор чан ка (Вер хнее Под неп ро вье); Му теж и Бу-
теж (бас сейн Сей ма); Ивоть (бас сейн Дес ны) и 
Ипуть (бас сейн Со жа).

Осно ва пет — мо жет вы сту пать в фо не ти-
чес ких ва ри антах пят-, пед-, пяд-, пат-, пит-, 
пяч-, бед-, бет-, беч-, меч-, мец-, мед-, веч — и 
воз мож ных ин ых в со ста ве та ких, на при мер, на-
име но ва ний вод ных объ ектов, как Пед ань, 
Убедь, Убеть, Беч (бас сейн Дес ны), Пя дын ка 
(бас сейн Бе ре зи ны-Днеп ров ской), Пед ня (бас-
сейн Мос квы-ре ки), Пя туш, Пяч ка, Пе тунь, 
Пет, Пе тас, Пи ти на, Ме чень, Ме ча, Мец на, 
Мед енка, Ве чен ка (По очье), Пят, Гни ло пять 
(бас сейн р. Рось, Сред нее Под неп ро вье), Гни лые 
Пя ты (бас сейн Южно го Бу га).

Уче ные, ко то рые ра бо та ют в об лас ти лин-
гвис ти чес кой па ле онто ло гии, вы явлют и ре кон-
стру иру ют на ибо лее арха ичные эле мен ты язы-
ка, счи тая, что ме ны и че ре до ва ния со глас ных и 
глас ных зву ков в кор нях слов бы ли по су ти сво-
ей спо со ба ми древ ней ше го сло во обра зо ва ния 
[7, с. 11-14; 8, с. 32-37 и др.]. Не ис клю че но, что 
ука зан ный на ми ряд ва ри аций ге не ти чес ки од-
ной и той же кор не вой осно вы со зна че ни ем 
«во да» мо жет быть до пол нен так же ин до евро-
пей ским кор нем *uоd — / *uеd-.

Сло во обра зо ва те ль ны ми «от вет вле ни ями», 
раз вив ши ми ся на ба зе да нно го кор ня, явля ются 
эле мен ты вет-, веж-, вит-, вяч-, свет-, свяд-, 
свид-, вес-, ис-. Срав ним так же гид ро ни мы Вя ча 
в бас сей не Бе ре зи ны, Ис са в бас сей не За пад ной 
Дви ны, Вить, Ви зен ка, Ви ша и Вес сия в бас сей не 
При пя ти, Веш ка и Све ти ца в бас сей не Днеп ра и 
дру гие). Все эти кор не вые эле мен ты об озна ча ли 
во ду.

Ко рень *uоd — / *uеd — по ни мал ся в раз ных 
зна че ни ях — не то ль ко как «во да», но и «речь», 
«го во рить». Во да в древ нем со зна нии, оду шев-
ляв шем все ре алии, вос при ни ма лась как жи вая и 
го во ря щая сущ ность. Та кое вос при ятие во ды об-
услов ли ва лось на блю де ни ями над те ку щи ми и 
жур ча щи ми ру чь ями, кру че ни ем во ды в ви рах и 
во до во ро тах, над плес ком волн, шу мом иду ще го 
дож дя или низ вер га юще го ся с вы со ты во до па да.

Об раз те ку щей (кру тя щей ся, «из ги ба ющей-
ся», вол ну ющей ся, ды ша щей) во ды, ко то рая 
спле та ет свои го вор ли вые, пе ре лив ча тые и жур-
ча щие «сло ве са», спо соб ство вал от ождес твле-
нию во ды с ре чью. Вот по че му ге не ти чес ки еди-
ны ми явля ются не то ль ко кор ни слов во да и по-
ве дать, но и ре ка, речь.

Еще одним зна че ни ем кор ня *uеd — бы ло 
«свя зы вать, кру тить». Это зна че ние име ли и дру-
гие древ ней шие кор не вые осно вы, об озна чав-
шие во ду и от обра жав ши еся в на зва ни ях раз лич-
ных вод ных объ ектов, в час тнос ти, *пеr — / *паr 
— (ср. На рочь) и *sеu-, *su — (Са ва, Сейм). По ни-
ма ние во ды как те ку щей ре чи, а ре чи — как пле-
те ния во ды ле жит в под осно ве и не ко то рых срав-
ни те ль но но вых ме та фор: речь те чет; из ли ва-
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ются по то ки слов; плес ти в зна че нии «не сти 
вздор», «го во рить что-то не су раз ное»; сло вес ная 
па ути на и воз мож ных ин ых.
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К
 ом плек снае вы ву чэн не ду хоў най спад чы ны  
 бе ла ру саў, якое аб’ядноў вае этнаг ра фiю,  
 фа льк лор i мо ваз наў ства, з’яўля ецца ад-

ным з са мых акту аль ных і пер спек тыў ных на-
прам каў су час ных на ву ко вых да сле да ван няў. 
Этна лiн гвiс тыч ныя да сле да ван нi раз гля да юць 
мо ву праз пры зму тра ды цый най на род най ду-
хоў най ку ль ту ры. У кан тэк сце ўза емаз вя за на га 
вы ву чэн ня мо вы і ку ль ту ры бе ла рус ка га на ро да 
аб’ектам ува гі ста но вяц ца ку ль тур на афар ба ва-
ныя моў ныя адзін кі, якія з’яўля юцца прад уктам 
ку му ля тыў най фун кцыі мо вы і тым ці іншым 
эле мен там сва ёй се ман ты кі або струк ту ры ад-
люс троў ва юць су вязь мо вы і ку ль ту ры, у якой 
да стат ко ва да клад на вы яўля юцца ды ялек тныя 
ры сы i мно гiя асаб лi вас цi бе ла рус кай га вор кi.

У мо ве за хоў ва юцца са мыя раз на стай ныя па 
ча се ўзнік нен ня і фун кцы яна ван ня лек січ ныя 
адзін кі. У лек січ най сіс тэ ме на цы яна ль най мо вы 
гэ та скар бні ца ўяў ляе са бой аб ра да выя на звы, 
якія ад люс троў ва юць важ ныя падзеі ў гра мад-
скім і ся мей ным жыц ці на ро да: на зы ва юць свя-
ты, пры свят кі і аб ра ды роз ных пе ры ядаў зем ля-
роб ча га ка лен да ра бе ла ру са, аб азна ча юць са-
мыя знач ныя зме ны і падзеі ў жыц ці ча ла ве ка 
— на ра джэн не, хрыш чэн не, сва таў ство, за ру чы-
ны, вя сел ле, па ха ван не.

Так, у скла дзе ся мей на-аб ра да вай лек сі кі вы-
раз на вы лу ча ецца лек сі ка вя се ль най аб рад нас-
ці; лек сі ка ра дзін на-хрэ сь бін най аб рад нас ці і 
лек сі ка па ха ва ль най аб рад нас ці. У ся мей на-аб-
ра да вай лек сі цы ба га тай і раз на стай най з’яўля-
ецца лек сі ка ра дзін най аб рад нас ці як ад на го з 
най бо льш важ ных ком плек саў ся мей най аб рад-
нас ці, які мае да ўнія раз ві тыя тра ды цыі бы та вой 
ку ль ту ры, уяў ляе знач ную ці ка васць і з’яўля-
ецца акту аль ным. На ра джэн не дзі ця ці, но ва га 
чле на гра мад ства, су пра ва джа ла ся вя лі кай ко ль-
кас цю за сця ро гаў і пры кмет, якія бы лі роз ны мі 
ў роз ных аб лас цях Го ме льс ка га рэ гі ёна. Ці ка-
вым у гэ тым пла не з’яўля ецца Пет ры каў скі ра-
ён, у якім за ха ва лі ся мно гія эле мен ты тра ды-
цый най ку ль ту ры бе ла ру саў і ста ра жыт ныя 
моў ныя ры сы.

З’яўлен не дзі ця ці по ўнас цю мя ня ла жыц цё-
вы ўклад ба ць коў, а так са ма інды ві ду аль ныя і са-
цы яль ныя звыч кі. З гэ тай пры чы ны спрад ве ку ў 

фа льк ло ры ўсіх на ро даў за ха ва лі ся па сля доў-
ныя і грун тоў ныя хрэ сь бін ныя аб ра ды, а ў слоў-
ні ку ўтрым лі ва ецца вя лі кая ко ль касць ад па вед-
ных аб ра да вых лек сем. Гэ та час тка бе ла рус ка га 
на род на га слоў ні ка з’яўля ецца і сас таў ной адзін-
кай усход нес ла вян скай лек сі кі, а так са ма — бо-
льш шы ро ка — час ткай ве лі зар най сла вян скай 
ку ль ту ры.

У скла дзе ра дзін най аб рад нас ці вы зна ча-
юцца тры асноў ныя мо ман ты: са мо на ра джэн не, 
пры ём у гра мад ства но ва га чле на і ачыш чэн не 
ма ці і баб кі-па ві ту хі. [1, с. 319]. Для кож на га эта-
пу ра дзін на га аб ра ду ма юцца спе цы фіч ныя най-
мен ні, якія мож на прад ста віць у вы гля дзе на-
ступ ных тэ ма тыч ных груп:

1. На звы аб ра ду і эта паў аб ра даў: ра дзі ны: 
Ра дзі ны свят ка ва лі ся праз 2-3 тыд ні па сля на-
ра джэн ня дзі ця ці. Бе лін; збі раць на ша пач ку: 
Пер шым дзе лам збі ра лі дзі цям на ша пач ку. Пет-
ры каў; раз біць гар шчок: Хто дасць бо льш гро-
шай, той і раз бі вае гар шок. Лу чы цы.

Цар коў ны аб рад хрыш чэн ня на зы ваў ся хрэ-
сь бі ны: Хрэ сь бі ны ра бі лі ся не ра ней, чым праз 40 
дней па сля на ра джэн ня. Баг ры ма ві чы.

Па сля на ра джэн ня дзі ця ці у ха це ра бі лі вот-
ве ды: Ста віць міс кі ў ка роб ку і ідзе раз ам з ку-
маў ямі ў вот ве ды. На ва сёл кі. У ад вед кі пры хо-
дзі лі за муж нія жан чы ны, пры чым не з пус ты мі 
ру ка мі: Ця пер-та га то вяць, а ра нь шэ пры но сі лі 
лю дзі за кус ку, а ха зяй ка стро іла га рэл ку, ка шу 
ва ры ла і боршч ва ры ла. Но выя Га лоў чы цы; Ба ба 
да лжна на га то віць дзе вяць блюд. Ста віць міс кі 
ў ка роб ку і ідзе раз ам з ку маў ямі ў вот ве ды. На-
ва сёл кі.

2. На звы асоб, якія ўдзе ль ні ча юць у аб ра дзе. 
Пры на ра джэн ні дзі ця ці га лоў ны мі асо ба мі 
з’яўля юцца, ка неч не, ро джа ні ца, ро жэ ні ца, па-
ра дзі ха: Лі чы ла ся, што 40 дней ро джа ні ца на хо-
дзі ла ся па між не бам і зям лёй. Баг ры ма ві чы; По-
тым яна шла да до му, га то ві ла есці і не сла ўсё 
ро жэ ні цы. Пет ры каў; Ка лі пры вя дуць па ра дзі-
ху з но ва на ро джа ным і яна ра дзі ла пер вае дзі ця, 
дык ідзе ба ць ка но ва на ро джа на га і пры гла шае 
да ся бе ба бу, ку му, ку ма. На ва сёл кі; і баб ка, баб-
ка-па ві ту ха: Мая баб ка пры ма ла ро ды ва ўсіх 
жан чын. Пет ры каў; На хрэ сь бі нах бы ла баб ка-
па ві ту ха, якая пры га та ва ла ка шу. Баг ры ма ві чы; 

Але на ВО ІНА ВА

ЛЕК СІ КА РА ДЗІН НАЙ АБ РАД НАС ЦІ
У ПЕТ РЫ КАЎ СКІХ ГА ВОР КАХ
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но ва на ро джа ны, но ва рож дзе ны: Ідзе ба ць ка 
но ва на ро джа на га і пры гла шае да ся бе ба бу, ку-
му, ку ма. На ва сёл кі; Па сля ро даў жан чы ну пра-
вед ва лі сва які і су се дзі, што як бы га ва ры лі аб 
пры няц ці на ва рож дзе на га ў свой гурт. Тзіч.

На блі жэн не ро даў і са мі ро ды бу ду чая ма ці і 
ўсе чле ны сям’і ўтой ва лі, каб не су ро чыць і каб 
ро ды пра йшлі лёг ка. Ка лі на ра джэн не дзі ця ці 
су пра ва джа ла ся тай най і шмат лі кі мі за ба бо на мі: 
Як ужэ трэ ба ра жаць, раз вяз ва лi ўсе вуз лы ў ха-
це, дзве ры ад кры ва лi. Ба бу ні чы; Каб ма ці і дзі ця 
не пры стрэ чы лі, жан чы на адзі ва ла са роч ку на 
ле вую ста ра ну. Бел ка; то ў на ступ ным эта пе ра-
дзін на га аб ра ду — хрыш чэн ні — удзе ль ні чае вя-
лі кая ко ль касць на ро ду. «Усе пры ве дзе ныя фак-
ты да юць нам пад ста ву раз гля даць час тку аб ра-
даў, звя за ную з на ра джэн нем дзі ця ці, як акт 
пры ёму но ва на ро джа на га ў гра мад ства. Асноў-
ны мі тут з’яўля юцца хрыс ці янскія мо ман ты, 
асаб лі ва пра вя дзен не хрыш чэн ня: увесь аб рад 
на зы ваў ся хрыш чэн не, а дзе ючыя ў ім асо бы — 
кум і ку ма», — сцвяр джае вы до мы да след чык 
усход нес ла вян скай этнаг ра фіі Д. К. Зя ле нін [1, 
с. 323].

Пры хрыш чэн ні га лоў ны мі ўдзе ль ні ка мі бы лі 
хрос ныя ба ць кі, крос ны, крос ная: Для гэ та га бя-
руц ца хрос ныя ма ці і ба ць ка. Крос ныя ба ць кі вы-
бі ра лі ся за ра ней ся род сва якоў, сяб роў. Бе лін; У 
кан цы гу лян ня крос ны і крос ная тар га ва лі ся за 
гар шок з ка шай. Лу чы цы; хрос ны ба ць ка: Хрос ны 
ба ць ка бя рэ дзі ця і дзер жыць яго пры ма літ вах. 
Бе лін. Лі чы ла ся, што хрос ныя ба ць кі па він ны 
быць ма ла дзей шы мі за ба ць коў, каб до льш пры-
гля да лі за хрэс ні кам.

У ад но сі нах да ба ць коў хрос ныя дзі ця ці на-
зы ва лі ся кум і ку ма: Ідзе ба ць ка но ва на ро джа-
на га і пры гла шае да ся бе ба бу, ку му, ку ма. На ва-
сёл кі Петр.; Кум пад час гу ль ні да ўжон быў вы ку-
піць яе. Баг ры ма ві чы Петр.; Дзі ця ў цэр каў адзя-
вае ку ма. Пет ры каў, Петр. Но ва на ро джа ны пры 
крыш чэн ні на зы ваў ся хрэш чэ нік: Па куль за 
хрэш чэ ні ка мёд-га рэл ку не пап’ю. Бе ла на ві чы.

Па чэс нае мес ца ад во дзі ла ся ба бе, баб цы-па-
ві ту се: На хрэ сь бі нах бы ла баб ка-па ві ту ха, якая 
пры га та ва ла ка шу, а кум пад час гу ль ні да ўжон 
быў вы ку піць яе. Баг ры ма ві чы; Са дзяц ца за стол. 
Кум з ку мою і ба ба на по ку ці, так як яны са мыя 
па чот ныя гос ці. На ва сёл кі; Та го дня, ка лі нада 
хрыс ціць дзі цят ка, з са ма га ран ку да ма цер з ба-
ць кам пры хо дзі ла ба ба. Гэ та жан чы на, якой ужо 
за 50, у якой е свае дзе ці і ўну кі. Пры но сяць ёй 
ку літ ку хле ба і про сяць быць за ба бу. Ні ль зя ад-
каз вац ца. Ма ка ры чы.

На аб ра дзе хрыш чэн ня вы бі раў ся ка сір: Але 
пе рад этым нада бы ло вы браць ка сі ра, які бу дзе 
збі раць вы куп за ка шу. Пет ры каў Петр.

3. На звы ры ту аль ных прад ме таў або сім ва-
лаў, якія вы ка рыс тоў ва лі ся пад час аб ра ду: ру ба-
ха: Пры маць ро ды маг ла то ль кі жан чы на, у якой 
ня ма на це ле ру ба хі. Пет ры каў; па ла цен ца, руч-
нік: Спа чат ку яна пе ра адзя ва ла ся ва ўсё чыс-
тае, по тым са сва ім па ла цен цам шла да ро жэ ні-
цы. Аб авяз ко ва трэ ба бы ло вы цер ці ру кі этым 
па ла цен цам. Пет ры каў; Ба бі на ка ша ўгор тва-
ецца ў руч нік. На ва сёл кі; гар шчок: Па том ужэ 

кум раз бі ваў той гар шчок. Но выя Га лоў чы цы; 
крыж, крэш чык: Крыж у асноў ным ля жыць на 
хле бе, а хлеб ля жыць на руш ні ку, за тым крыж 
све ціц ца і адзя ецца на дзі ця; У цэр кві кум дол жэн 
быў ку піць крэш чы ка сва яму хрыш чэн цу. Пет-
ры каў.

Па сля та го, як хрыш чэн не дзі ця ці за кон чы ла-
ся, ба бу да до му ва зі лі на ба ра не: Са дзі лі ку ма і 
ку му на ба ра ну і ездзі лі да кра мы. На ва сёл кі 
Петр.

Пе рад ад’ездам у цар кву пе рад хрыш чэн нем 
пры хо дзі ла ба ба і мы ла дзі ця: Яна ўмы вае дзі ця ці 
лі чы ка, руч кі, нож кі, а тую ва ду лье пад дзе ра ва. 
На пры мер, ка лі гэ та дзе вач ка, то льюць ва ду 
звы чай на пад яблы ню ці віш ню, пры га вор ва ючы: 
«Каб рас ла і цві ла, як гэ тая яблы ня». А ка лі хлоп-
чык, то лі лі пад дуб ці клён і ка за лі: «Каб рос вя-
лі кі і моц ны, як гэ ты дуб». Ма ка ры чы. Пры нцы-
по вае зна чэн не ме лі і прад ме ты, якія трэ ба бы ло 
браць ў цар кву для пра вя дзен ня аб ра ду хрыш-
чэн ня: зер не, соль, глі на: Пе рад ад’ездам у цар-
кву баб ка-па ві ту ха бра ла ву зе ль чык, у якім бы ло 
саб ра нае зер не, соль, глі на з пе чы. Ву зе ль чык ві-
кі даў ся на скры жа ван нях да рог, штоб па збег-
нуць лі хой сус трэ чы. Ча люш ча ві чы; хлеб, соль: 
Як у цар кву iшлi, бра лi з са бою ву зя лок з хле бам i 
со лью, каб дзi ця вы рас ло ў да стат ку. Ба бу ні чы.

Шмат ры ту аль ных прад ме таў вы ка рыс тоў ва-
лі ся пры з’яўлен ні ў сям’і но ва на ро джа на га, каб 
за сце раг чы яго ад су ро каў, каб вы рас ду жым і 
пры го жым. З гэ тай мэ тай на Пет ры каў шчы не 
вы ка рыс тоў ва лія раз на стай ныя прад ме ты і 
дзея нні: свя цо вы мак: Ма ло му но ва на ро джа на-
му ад уро каў надзя ва лі ру баш ку на ле вую сто ра-
ну, пад пад ушач ку ла жы лі свян цо вы мак. На ва-
сёл кі; аб ці ра лі ка шу ляй: Ка лі то ль кі на ра джа-
ла ся дзі ця, то і яго, і ма ці імкну лі ся аб ара няць ад 
дур но га во ка — ад су ро каў: дзі ця ці апра на лі рас-
па шон ку на вы ва рат, а ма ці аб ці ра ла яго пад-
олам сва ей ка шу лі. Ка пат ке ві чы; хлеб, ве ра ця но: 
Хлоп чы ку пу па ві ну пе ра вяз ва лі на ка ва лач ку хле-
ба, дзяў чын цы — на грэб не, ве ра ця не. Тзіч; Як 
на ра дзіц ца дзяў чын ка, не трэ ба вы веш ваць пя-
лён кі пер шыя 2 тыд ні, каб не пры стрэ чы лі, бо 
яна ве ль мі хруп кая. А ка лі хлоп чык — то мож на. 
Бел ка.

Пад час пра вя дзен ня аб ра ду хрыш чэн ня ры-
ту аль ны мі лі чы лі ся са мыя раз на стай ныя прад-
ме ты і на ват жы выя істо ты: кот: Па сля та го як 
па гас ці лі, да ва лі баб ке ка шу. Пад ман ва лі. Яе аб-
круч ва лі па ла цен цам, а ў дру гі са джа лі ка та. Но-
выя Га лоў чы цы; ба ці нак: Ка шу аб круч ва лі па ла-
цен цам, а ў дру гі са джа лі ка та, ці ба ці нак па ло-
жаць. Но выя Га лоў чы цы.

4. На вы аб ра да вай ежы: ка ша, ба бі на ка ша: 
На хрэ сь бі нах бы ла баб ка-па ві ту ха, якая пры га-
та ва ла ка шу. Баг ры ма ві чы; Ба бі на ка ша ўгор-
тва ецца ў руч нік. На ва сёл кі; боршч: Ха зяй ка 
стро іла га рэл ку, ка шу ва ры ла і боршч ва ры ла. 
Ка шу з пша на. Но выя Га лоў чы цы.

5. На звы адзен ня, звя за на га з ра дзін най аб рад-
нас цю: ру ба ха: Пры маць ро ды маг ла то ль кі жан-
чы на, у якой ня ма на це ле ру ба хі. Пет ры каў; фар-
тух: Пры йдзі да мя не, да май го дзі ця ці, Дам та бе 
за рпла ту, на хвар тух ла ту. Ка пат ке ві чы.
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Аб ра ды, звя за ныя з ся мей ным жыц цём ча ла-
ве ка, з’яўля юцца пра яўлен нем тра ды цый най ку-
ль ту ры бе ла ру саў, та му ў ге не тыч ных ад но сі нах 
амаль уся лек сі ка на ле жыць да агу ль нас ла вян-
ска га лек січ на га фон ду. Гэ та та кія лек се мы, як 
баб ка, дзед, кум, рад ня, хрыс ціць, ка ша, гар-
шчок, мят нік, руч нік, ка жух, ма ці, ба ць ка, па ра-
дзі ха і інш. [2].

Бо ль шасць за фік са ва ных лек сем з’яўля юцца 
ма ты ва ва ны мі най мен ня мі. Фак тар ма ты ва ва-
нас ці сло ва звя за ны з лек січ ным зна чэн нем, 
прад выз на чае лек сі ка-се ман тыч ную ха рак та-
рыс ты ку сло ва, яго се ман тыч ную ва лен тнасць, 
эма цы яна ль насць, экс прэ сіў насць і воб раз-
насць.

Пад ма ты ва ва нас цю сло ва звы чай на раз уме-
юць «аб умоў ле насць яго зна чэн ня зна чэн нем 
інша га сло ва, ад яко га яно ўтво ра на» [3, с. 121]; 
усве дам лен не су вя зі зна чэн ня і гу ка вой аб алон кі, 
якая вы ра жае гэ та зна чэн не [4, с. 153].

Бо льш да клад нае, на на шу дум ку, азна чэн не 
раз гля да ема га пан яцця пад ае В. І. Блі но ва, якая 
лі чыць, што «ма ты ва ва насць — струк тур на-се-
ман тыч ная ўлас ці васць сло ва, якая да зва ляе 
ўсвя до міць ра цы яна ль насць су вя зі зна чэн ня і 
гу ка вой аб алон кі сло ва на асно ве яго су аднос-
нас ці з ад на ка ра нё вай (ад на ка ра нё вы мі) і ад на-
струк тур най (ад на струк тур ны мі) адзін ка мі» [5, 
с. 6].

У ад па вед нас ці з та кім пад ыхо дам да пра бле-
мы ма ты ва ва нас ці сло ва вы дзя ля юцца роз ныя 
ты пы ма ты ва цыі: лек січ ная (ад но сі ны ма ты ва ва-
на га сло ва з ад на ка ра нё вым сло вам) і струк тур-
ная (ад но сі ны сло ва з ад на струк тур ны мі най-
мен ня мі). У асно ве лек січ най ма ты ва цыі — су-
вязь вы твор на га сло ва з гу чан нем і зна чэн нем 
утва ра ль най асно вы і ўсве дам лен не ма ты ву-
ючай пры ме ты сло ва. Струк тур ная ма ты ва цыя 
вы зна ча ецца су адно сі на мі на мі на тыў най адзін-
кі са сло вам ідэн тыч най або пад обнай струк ту-
ры і асэн са ван нем кла сі фі ка цый най пры ме ты 
най мен ня [3, с. 6].

Сло вы, у якіх лек січ нае зна чэн не ма ты ва ва-
нае, ма юць т. зв. «унут ра ную» фор му. «Унут ра-
ная фор ма» ма ты вуе су вязь па між утва ра ль ным 
і вы твор ным сло вам. Яна з’яўля ецца зы ход ным 
пун ктам ма ты ва цыі зна чэн ня но вай на мі на тыў-
най адзін кі. У лек січ най сіс тэ ме на род на-ды-
ялек тнай мо вы пе ра ва жа юць ма ты ва ва ныя на-
звы. Іх унут ра ная фор ма раз ам са скла да най фа-
нем най струк ту рай і гра ма тыч ным ла дам над ае 
мо ве на цы яна ль ны ка ла рыт.

Пад струк тур на-се ман тыч ным ты пам ма ты-
ва цыі мы раз уме ем адзін ства лек січ най і струк-
тур най ма ты ва цыі сло ва, якое пра яўля ецца ў яго 
су вя зі з гу чан нем і зна чэн нем утва ра ль най асно-
вы і су адно сі нах з ад на струк тур ны мі моў ны мі 
адзін ка мі.

Як па каз вае ана ліз, са мым па шы ра ным ты-
пам струк тур на-се ман тыч най ма ты ва цыі раз-
гля да емых на зваў з’яўля ецца на мі на цыя па вод-
ле пра цэ су аль най пры кме ты: па хмел кі, ро джэ ні-
ца, па ра дзі ха, хрыш чэ нік, хрэ сь бі ны, крас ці ны, 
вот ве ды, па ві ту ха, ру ба ха. У та кой дэ ры ва цыі 
ўдзе ль ні ча юць су фік сы -к-, -ух-, -іц-, -ах-, -ін-.

Ра дзей утва ра юцца най мен ні ад на зоў ні каў: 
ка жух, ба буш ка, руч нік.

За фік са ва ны на тэ ры то рыі Пет ры каў ска га 
ра ёна і на ступ ныя ма дэ лі сас таў ных на зваў:

пры мет нік + на зоў нік: свя цо вы мак, пад-
стаў ная ка ша, хрос ны ба ць ка, хрос ная ма ці;

дзея слоў + на зоў нік або на зоў нік з пры на-
зоў ні кам: збі раць на ша пач ку; класць на ка шу; 
раз біць гар шчок.

Да во лі знач ную гру пу ў га вор ках Пет ры каў-
ска га ра ёна скла да юць экс прэ сіў ныя аб ра да выя 
на звы. Асаб лі вас цю эма цы яна ль на-экс прэ сіў-
най лек сі кі з’яў ля ецца тое, што эма цы яна ль ная 
афар боў ка на кла да ецца на лек січ нае зна чэн не 
сло ва, але не зво дзіц ца да яго: дэ на та тыў нае зна-
чэн не сло ва ўсклад ня ецца ка на та тыў ным. Та кія 
лек се мы, акра мя на мі на тыў най, ма юць яшчэ і 
экс прэ сіў ную фун кцыю, якая ро біць іх ад мет-
ны мі, вы раз ны мі ў лек січ най сіс тэ ме на род на-
ды ялек тнай мо вы. Да дат ко выя сэн са выя кам па-
нен ты, уклю ча ныя ў се ман тыч ную струк ту ру 
сло ва, да зва ля юць пе рад аць та кія эма цы яна ль-
на-ацэ нач ныя ад но сі ны суб’екта да прад ме та, як 
лас ка ль насць, іро нія, кпі ны.

У скла дзе эма цы яна ль най лек сі кі мож на вы-
дзе ліць на ступ ныя гру пы:

1. Сло вы з яркім ка на та тыў ным зна чэн нем, 
якія ўтрым лі ва юць ацэн ку фак таў, з’яў, пры-
кмет, што да юць ад на знач ную ха рак та рыс ты ку: 
Абы вы рас уну чак // ве ль мі ха ро шы. Ча люш ча-
ві чы; За ста лом у час хрэ сь бін спя ва ліся пес ні, 
пры све ча ныя ма ці і дзі ця ці, зы чы лі ім зда роў е, 
шчас лі вую до лю, спа дзеі на леп шае жыц цё. Ка-
пат ке ві чы.

2. Мна газ нач ныя сло вы, не йтра ль ныя ў 
асноў ным зна чэн ні, якія атрым лі ва юць якас на-
эма цы яна ль нае ад цен не пры пе ра нос ным ужы-
ван ні: І ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка, На хрэ-
сь цін кі пры йшла. Бе ла на ві чы.

3. Сло вы з су фік са мі суб’ектыў най ацэн кі, 
якія пе рад аюць раз ныя ад цен ні па чуц цяў. Та кія 
ад цен ні зна чэн ня мо гуць вы ра жац ца ўнут ра ным 
змес там моў ных адзі нак, а могуць з’яўля цца 
імплі цыт ны мі — вы ра жац ца праз знеш нія, фар-
ма ль ныя па каз чы кі (су фік сы суб’ектыў най 
ацэн кі).

Вы ключ ным ба гац цем экс прэ сіў ных ад цен-
няў вы лу ча ецца лек сі ка са зна чэн нем асо бы. 
Шы ро ка прад стаў ле на яна ў ра дзін на-аб ра да-
вых пес нях: Тая ж ба ба нь ка да га да ла са. Ба бу ні-
чы. Ба бу ль ка ж мая мі ле нь кая, // Па ро да твая 
лё ге нь кая. // Дам та бе, ба бу леч ка, // Тры пу ды 
ві кі, // Абы быў бы ўну чак // Ве ль мі вя лі кі. Ча-
люш ча ві чы; Па гэ та му са доч ку // Ма неч ка ха-
дзі ла, сы ноч ка на сі ла. Ка пат ке ві чы.

Па мян ша ль на-лас ка ль ныя су фік сы на зоў ні-
каў, што сус тра ка юцца ў ра дзін ных пес нях, у 
сва ёй бо ль шас ці не  звя за ны з па мян шэн нем 
прад ме та (ха цін ка не ма ле нь кая ха та), а з вы ра-
жэн нем ад но сін па мян ша ль нас ці або лас ка ль-
нас ці. Так, су фік сы -еньк-, -аньк-, -іньк — вы-
яўля юць ста ноў чыя ад но сі ны да аб’екта, ма юць 
зна чэн не яркай эма цы яна ль нас ці і раз моў най 
экс прэ сіў нас ці: А ў ня дзе ль ку дай па ра не нь ку //  
Бег Іва нуш ка да па ба ба нь ку. На ва сёл кі; Ба бу-
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ль ка ж мая мі ле нь кая, // Па ро да твая лё ге нь-
кая. // Дам та бе, ба бу леч ка, // Тры пу ды ма ку. 
Ча люш ча ві чы.

Та кія ж ад но сі ны вы ра жа юцца з да па мо гай 
су фік саў:

-ак-: Абы быў бы ўну чак // Ве ль мі вя лі кі. Ча-
люш ча ві чы; У адзін ча ба ток аб ыва ла ся. На ва сёл кі;

-к-: Хоць ка роў ку збу ду, а мё ду да бу ду. Ча-
люш ча ві чы; І ся гон ня баб ка, ся гон ня га луб ка, //  
На хрэ сь цін кі пры йшла. Бе ла на ві чы;

-ачк-, -очк-, -ечк-, -ейк-: По тым браў гэ тую 
ка шу ў глі ня ным гар шоч ку і раз бі ваў яе аб ку ток 
ста ла. Бе лін; Асва ба дзі, Бо жа, дай дзве ду шач кі. 
На ва сёл кі; Па куль за свай го ўнуч ка дай га лу боч-
ка. Бе ла на ві чы; Мёд-га рэ лач ку не пап’ю. Бе ла-
на ві чы; Ся дзіць яна ў ра доч ку, // Як пчол ка ў мя-
доч ку. Ка пат ке ві чы; Ма неч кі са до чак ты нам 
ты на ва ны. Ка пат ке ві чы;

-аньк-: Дру гую ду ша нь ку да ма ле нь ку. На ва-
сёл кі;

-ыц-: Гэ ту кум ку-сяс тры цу. Бе ла на ві чы.
У скла дзе су фік са ль ных утва рэн няў мож на 

вы лу чыць сло вы мак сі ма ль най сту пе ні экс прэ-
сіў нас ці — та кія ды мі ну ты вы, якія ўтва ра юцца 
ад ды мі ну ты ваў: ба бу леч ка ад ба бу ля: Дам та бе, 
ба бу леч ка, // Тры пу ды ма ку. Ча люш ча ві чы. У 
та кіх на зоў ні каў пра яўля ецца ўзмоц не ная сту-
пень лас ка ль нас ці, мяк кас ці, доб рых ад но сін.

Час та ў скла дзе ра дзін най лек сі кі вы яўля-
юцца пры мет ні кі і ра дзей пры слоў і з па мян ша-
ль на-лас ка ль ны мі су фік са мі. У шы ро кім спек-
тры ча ла ве чых па чуц цяў — за хап лен не, за мі ла-
ван не, ці ка васць і інш., якія пра яўля юцца ў ад-
но сі нах да асо бы ці прад ме та, якія надзе ле ны 
гэ тай пры кме тай і вы ра жа юцца пры мет ні кам з 
па мян ша ль ным зна чэн нем, не маг чы ма вы лу-
чыць адзі ны сэн са вы кам па нент, які мож на бы-
ло б ад на знач на пры пі саць су фік су. Мож на то-
ль кі кан ста та ваць, што та кія пры мет ні кі ад на-
знач на вы ра жа юць уз мац ня ль на-ста ноў чыя ад-
но сі ны: Ад ну ду ша нь ку да ста рэ нь ку, // Дру гую 
ду ша нь ку да ма ле нь ку. На ва сёл кі; Ба бу ль ка ж 
мая мі ле нь кая, // Па ро да твая лё ге нь кая. Ча-
люш ча ві чы.

Су фік сы -j - (-j-э, -j-о) акцэн ту юць ува гу на 
збор нас ці: ку маў ё: Яшчэ да хрэ сь бін ку маў я і 
ба ба да лжны раз оў не ска ль ка атве даць па ра дзі-
ху да хрэ сь бін. На ва сёл кі; ба боў е: На ву лі цы на 
шы ро кай // Там ку моў е і ба боў е. Ка пат ке ві чы.

У пес нях, звя за ных з ра дзін най аб рад нас цю, 
час та фік су юцца ка рот кія фор мы пры мет ні каў, 
якія, як вя до ма, сус тра ка юцца най час цей ў фа-
льк лор ных тво рах: Дру гую ду ша нь ку да ма ле нь-

ку. На ва сёл кі; Ад ну ду ша нь ку да ста рэ нь ку. На-
ва сёл кі; куб ку са ла док мя док, зе ля но ві но, гор ка 
га рэл ка. Ка пат ке ві чы.

Прад стаў ле ны ў ра дзін ных пес нях і воб раз-
ныя срод кі, якія так са ма пры зна ча ны пад крэс-
ліць важ насць аб ра ду, пры све ча на га з’яўлен ню 
но ва га чле на сям’і. Ся род тро паў най час цей сус-
тра ка юцца па ра ўнан ні: Ся дзіць яна ў бяс едзе, // 
Як пчол ка ў брэ дзе. // Ся дзіць яна ў ра доч ку, // 
Як пчол ка ў мя доч ку. Ка пат ке ві чы; эпі тэ ты: На 
ву лі цы на шы ро кай. Ка пат ке ві чы; Дай сі во га жа-
рэб ца. Бе ла на ві чы; па ўто ры ад на ка рэн ных слоў: 
Чый гэ та са до чак, ты нам ты на ва ны, // Ты нам 
ты на ва ны, // бру кам бру ка ва ны? Кар патке ві чы.

Інша моў ная лек сі ка ў меж ах раз гля да ема га 
се ман тыч на га поля скла дае да во лі кам пак тную 
мік раг ру пу і ад но сіц ца пе ра важ на да так зва ных 
«ку ль тур ных» за па зы чан няў. Мно гія з іх бы лі 
за сво ены бе ла рус кай мо вай яшчэ ў ста ра жыт-
нас ці, з’яўля юцца да ўні мі за па зы чан ня мі:

з поль скай: коф та < пол. коfта; [3, т. 2, с. 355];
ня мец кай: хвар тух < пол. fаrтuсh < ням. 

Vоrтuсh; [3, т. 2, с. 300];
ла цін скай праз па срэд ніц тва поль скай мо вы: 

ка сір < пол. саsа < лац. сарsа ‘фу та рал’; [3, т. 2, с. 
300];

араб скіх моў: хус та < пол. сhusта < іт. 
fusтаgпо < ст. лац. fusтапuт < араб. Fаsтат, стар. 
на зва Ка iра;

Аб ра да вая лек сі ка, якая да сён няш ня га ча су 
шы ро ка фун кцы януе на тэ ры то рыі Пет ры каў-
ска га ра ёна, вы зна ча ецца ба га тай і скла да най 
сіс тэ май лек січ най срод каў, ва ры янтнас цю і 
раз на стай нас цю срод каў з іх се ман тыч ны мі і 
гра ма тыч ны мі асаб лів асця мі, з’яўля ецца не-
ад’емнай час ткай ду хоў най ку ль ту ры бе ла ру саў, 
у якой за ха ва ны ста ра жыт ныя моў ныя з’явы.
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У
 лас ныя на звы роз ных ге агра фіч ных аб’ектаў:  
 мо раў, рэк, азёр, ба лот, ру ча ёў, ка на лаў, га ра-  
 доў, сёл, вё сак, па сёл каў, ву ліц, плош чаў, за-

вул каў, астра воў і г. д. на зы ва юць та по ні ма мі (ад 
грэч. то роs ‘мес ца’ і опу та ‘імя’). Та по ні мы за йма-
юць асоб нае мес ца ў лек січ най сіс тэ ме лю бой мо-
вы. З’яўля ючы ся інды ві ду аль ны мі най мен ня мі, 
яны вы кон ва юць не то ль кі сваю ад рас ную фун-
кцыю. Акра мя яе у най мен нях за хоў ва ецца яшчэ 
па зна ва ль ны па тэн цы ял. Гэ та сво еа саб лі выя 
каш тоў ныя скар бон кі-за ха ва ль ні цы слоў на га ба-
гац ця па пя рэд ніх эпох. Да след чы кі та па ні міі 
пры йшлі да агу ль най дум кі, што ні ад на на зва не 
з’яўля ецца вы пад ко вай, што кож ны ге агра фіч ны 
аб’ект атрым лі вае най мен не па той ад мет най 
пры ме це, якая яго ад роз ні вае ад іншых. Оні мы 
ўтрым лі ва юць звес ткі пра ду хоў ную і моў ную ку-
ль ту ру лю дзей, за хоў ва юць па мяць пра да лё кае 
мі ну лае, час та не за фік са ва нае ў пі сь мо вых по-
мні ках, зна ёмяць з ку ль ту рай і гас па дар кай на ро-
даў, умо ва мі іх пра жы ван ня. Мно гія з іх ідуць з 
глы бі ні ста год дзяў, ад нак і сён ня пра цяг ва юць 
слу жыць ча ла ве ку, та му па тра бу юць кла пат лі вых 
ад но сін да вы ву чэн ня за ко наў іх раз віц ця.

Та па ні міч ныя на звы на пра ця гу існа ван ня 
гра мад ства пры цяг ва лі і пры цяг ва юць ця пер да 
ся бе ўва гу да след чы каў мо вы. За гад кі та по ні маў 
спра бу юць раз га даць і кра язнаў цы, і ўсе тыя, 
хто ці ка віц ца та па ні мі кай:

На по іць Бра гін бра гай хме ль най —
І ўя віш ты Хой ні кі ўжо
 Ля хвой ні ку, 
ля Ельс ка — ель нік,
А ка ля Жыт ка віч — жы ты.

М. Аўрам чык

«Мі на лі ста год дзі, ко ль касць та по ні маў на зям-
ным ша ры ня ўхі ль на рас ла, і за раз ужо ніх то не ў 
ста не іх пад лі чыць» [7, с. 3]. Адзна ча нае ста ла пры-
чы най па ўта ра ль нас ці най мен няў. Ад но ль ка выя 
на звы сус тра ка юцца не то ль кі на аб ся гах роз ных 
сла вян скіх і не сла вян скіх тэ ры то рый, але на ват і ў 
ад мі ніс тра цый ных меж ах воб лас ці, ра ёна, ад на го 
сель ска га са ве та. У якас ці пры кла даў пры вя дзём 
оні мы Брэст (га ра ды ў Бе ла ру сі і Фран цыі), Па-
рыж (фран цуз скі го рад і в. на Ві цеб шчы не), Ма гі-

лёў (Бе ла русь) і Ма гі лёў-Пад ольс кі (Укра іна), Го-
мель (аб лас ны цэнтр Го ме льс кай воб лас ці, в. і воз. 
у По ла цкім ра ёне на Ві цеб шчы не, в. Аль го мель у 
Сто лін скім ра ёне на Брэс тчы не), Вол га (ра ка ў 
Рас іі і п. у Сві ры да віц кім сель са ве це Рэ чыц ка га ра-
ёна), Кап цэ ві чы (в. і п. у Кап цэ віц кім сель са ве це, в. 
у Лу чыц кім с/с Пет ры каў ска га ра ёна).

Ся род та по ні маў ёсць ста ра жыт ныя і тыя, што 
ўзнік лі па зней. Яны існу юць і сён ня і ўяў ля юць 
са бой ста лую на цы яна ль ную каш тоў насць на тэ-
ры то рыі ўсход ніх сла вян. Не ка то рыя за па зы ча-
ны з іншых моў, але ўтво ра ны па за ко нах бе ла-
рус кай мо вы, яны свед чаць пра кан так ты та га-
час на га на се ль ніц тва з іншы мі этна са мі. У іх мо-
жа за ха вац ца агу ль навя до мае нам сло ва і сло ва, 
якое да ўно вы йшла з ужыт ку раз ам са знік нен-
нем прад ме таў і пан яццяў або за ме най іх іншы мі 
сло ва мі. Та кія най мен ні ад но сяць да рэ лік та вых 
та по ні маў, што за хоў ва юць ста ра жыт ны пласт 
лек сі кі, та му нам сён ня не зра зу ме лыя. На прык-
лад, на Го ме льш чы не ў Свет ла гор скім ра ёне існа-
ва лі вёс ка і ху тар Мар гі, ёсць в. Мар гі (Петр.). У 
асно ве на зваў зна хо дзі ла ся ста ра жыт ная лек се-
ма морг у зна чэн ні ‘ме ра зя ме ль ных плош чаў у 
Вя лі кім княс тве Лі тоў скім, ад па вед ная 0,75 га’. 
Мясц овае най мен не вёс кі Звес ні ца (афіц. Дзвес-
ні ца) , што ў Акцяб рскім ра ёне, за хоў вае арха-
ічнае сло ва весь ‘ся ло, вёс ка’. Шмат лі кія ўтва рэн-
ні ты пу Во саў (ва ры янт Осаў) ма ты ва ва ныя арха-
ізмам оса ‘асі на’. Не дас вед ча насць у га лі не та па-
ні мі кі (на ву кі, якая вы ву чае шля хі ўзнік нен ня 
та по ні маў, за ка на мер нас ці і асаб лі вас ці іх фун-
кцы яна ван ня) пры во дзіць да ама тар ска га тлу ма-
чэн ня па хо джан ня та по ні маў, ме на ві та та му Во-
саў і пад обныя іншыя звяз ва юць з прад стаў ні-
камі фаў ны во са мі. На зва б. Кнея (Петр.) утрым-
лі вае арха ічную лек се му кнея ‘ляс ны гуш чар’.

Ве ль мі трап на аха рак та ры за ваў та по ні мы 
М. І. Надзеж дзін: «На звы — мо ва Зям лі, а Зям ля 
ёсць кні га, дзе гіс то рыя ча ла вец тва за пі са на ў ге-
агра фіч най на мен кла ту ры». Зра зу мець зна чэн не 
ўлас ных на зваў — ня лёг кая за да ча. Для рас шыф-
роў кі та по ні маў па трэб ны спе цы яль ныя ве ды, бо 
та па ні мі ка зна хо дзіц ца на сты ку роз ных дыс цып-
лін, най перш гіс то рыі, архе ало гіі, ге агра фіі, ды-
ялек та ло гіі, этнаг ра фіі, фа льк ло ру. Збор та па ні-
міч на га ма тэ ры ялу, яго вы ву чэн не і лек сі каг ра-

На тал ля БА ГА МО ЛЬ НІ КА ВА

У НА ЗВАХ РЭК, МЯС ТЭ ЧАК 
ГУ ЧЫЦЬ ДУ ША МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ



254

фіч нае апі сан не па-ра ней ша му за ста ецца для мо-
ваз наў ства, у тым лі ку і бе ла рус ка га, ад ной з 
акту аль ных і на ву ко ва важ ных за дач [5, с. 4]. Акту-
аль насць збо ру і за ха ван ня ма тэ ры ялу дык ту ецца 
і ўмо ва мі на ша га рэ гі ёна, у якім за по стчар но бы-
льс кі пе ры яд быў ад се ле ны 271 на се ле ны пункт.

Та по ні мы ў за леж нас ці ад вы дзе ле ных імі 
аб’ектаў падзя ля юцца на ві ды: айко ні мы (на звы 
на се ле ных пун ктаў), гід ро ні мы (на звы вод ных 
аб’ектаў), урба но ні мы (на звы ўнут ры га рад скіх 
аб’ектаў), мік ра та по ні мы (на звы дроб ных ге-
агра фіч ных аб’ектаў). Па між гэ ты мі ві да мі ёсць 
шмат агу ль на га: спо са бы на мі на цыі і ўтва рэн ня, 
струк ту ра, яны актыў на ўза ема дзей ні ча юць па-
між са бой, пе ра хо дзя чы без змен ці са зме на мі з 
ад на го ві ду ў дру гі.

Якія звес ткі, та ямні цы за хоў ва юць та по ні мы 
Пет ры каў ска га ра ёна, мы рас ка жам у меж ах да-
дзе на га арты ку ла.

Лек сі ка-се ман тыч ны ана ліз айко ні маў 
і асоб ных гід ро ні маў Пет ры каў ска га ра ёна

Лек сі ка-се ман тыч ны ана ліз слоў прад угле-
джвае апі сан не зна чэн ня іх ма ты ва ва ль ных 
асноў з улі кам фун кцыі то па фар ман таў.

Па вод ле се ман ты кі ўтва ра ль ных асноў мож-
на вы дзе ліць дзве ка тэ го рыі на мі на цыі: ад ана-
мас тыч ныя і ад апе ля тыў ныя най мен ні.

Ад ана мас тыч ныя ўтва рэн ні (ад роз ных кла-
саў оні маў) да во лі прад уктыў ныя. Асаб лі ва вы-
дзя ля юцца ў ко ль кас ных ад но сі нах айко ні мы, 
ма ты ва ва ныя антра по ні ма мі (улас ны мі на зва мі 
лю дзей — аса бо вы мі імё на мі, про звіш ча мі ад апе-
ля тыў на га ці ад ымен на га па хо джан ня, мя нуш ка-
мі): в. Ад асі (у асно ве імя Ад ась), Ано са ві чы (ад 
ул. імя Анос, усе ча ная фор ма Анас та сій) , Ба янаў 
(ад ст.-сл. ул. імя Ба ян), Га лу бі ца (ад про звіш ча 
Го луб), Да ра шэ ві чы (ад ул. імя Да ра фей, Да рош-
ка), Дзе мен ка (ад ул. імя Дзям’ян), Іваш ка ві чы 
(ад ул. імя Іваш ка), Кон ка ві чы (ад ул. імя Ко нан), 
Лю дзві ноў (ад ул. імя Лю дзвін), Май се еві чы (ад 
ул. імя Май сей), Ма ка ры чы (ад ул. імя Ма кар, 
Ма ка рый), Мі хе да ві чы (ад ул. імя Мі хей, Мі хед), 
Мі цу ры (ад ўсе ча най фор мы ул. імя Дзміт рый), 
г. Пет ры каў (Пет ры коў) (ад па мянш.-ласк. фор-
мы Пет рык), в. Пі лі по ны (ад ул. імя Пі ліп), Рад-
каў (ад про звіш ча ў вы гля дзе ска ро ча най фор-
мы ўлас на га імя Ра дзі вон), Слін кі, Смя та ні чы, 
Сня дзін, Фас та ві чы (ад мя нуш кі ці про звіш ча), 
Фі ла таў ка (ад ул. імя Фі лат), Фі лі па ві чы (ад ул. 
імя Фі ліп), Ча люш ча ві чы (у асно ве про звіш ча 
або мя нуш ка). Гэ та тлу ма чыц ца ста рой сіс тэ май 
сель скай гас па дар кі, для якой бы ло ха рак тэр на 
раз дроб ле нае зем ле ўла дан не. Та кія на звы на се-
ле ных пун ктаў уве ка ве чы лі про звіш чы, імё ны, 
мя нуш кі ўла да ль ні каў зя мель і іх сас таў ных час-
так, два роў, дво рышч, імё ны га ла вы ро даў, 
сем’яў [5, с. 73]. Адзна ча ная ма дэль на зы ван ня 
прад уктыў ная і ў гід ро ні мах: б-ы Гу зо ве, Ля 
Шчор ба на, Хіл ка ва, Шыш ла (уве ка ве ча ны про-
звіш чы, мя нуш кі лю дзей, што іх рас пра ца ва лі ці 
ме лі да іх не йкае іншае да чы нен не).

Па ма дэ лі ў го нар зна ка мі тых лю дзей утва-
ры лі ся на звы в. Сла вінск, якая пе ра не се на і на 
на зву па сёл ка (у го нар А. С. Сла він ска га — рэ ва-
лю цы яне ра, парт ыйна га і дзяр жаў на га дзея ча 
БССР) і п. Іль іч (у го нар У. І. Ле ні на, ра ней Бат-

рак, Бу ды). Адзна ча ная ма дэль утва рэн ня айко-
ні маў ха рак тэр на для са вец ка га ча су.

Ма ты ва та ра мі вы сту пі лі і гід ро ні мы: р. Боб-
рык, ле вы пр. Пры пя ці > в. Боб рык, р. Пціч, ле-
вы пр. Пры пя ці > в. Пціч, р. Трэм ля, ле вы пр. 
Пры пя ці > п. Трэм ля. Асноў ная пры чы на та кіх 
утва рэн няў — ро ля вод ных аб’ектаў у жыц ці ча-
ла ве ка, і най перш тое, што яны слу жы лі ча ла ве-
ку пры кмет ным ары енці рам на мясц овас ці, 
кры ні цай хар ча ван ня, срод кам зно сін. Лю дзі 
імкну лі ся па ся ліц ца па блі зу рэк, азёр і іх на звы 
пе ра но сі лі на на се ле ныя пун кты.

Зрэд ку ўтва ра ль най асно вай айко ні маў 
з’яўля юцца этно ні мы (на звы пля мён, на ро даў, 
на цы яна ль нас цей). У Пет ры каў скім ра ёне пры-
клад гэ та га ты пу ма ты ва цыі прад стаў ля юць в. 
Мар дзвін і п. Слян за кі.

Пер шае най мен не вы клі кае ў да след чы каў 
спрэч кі. Так, яго су адно сяць з ха рак та рыс ты кай 
па во дзін жы ха роў — не спа кой ны мі, крык лі вы мі 
і шум ны мі лю дзь мі [9, с. 132-134]. Не аспрэч ва-
ючы гэ тую вер сію, мы вы ка жам і сваё мер ка ван-
не. Па архе ала гіч ных да дзе ных, па се ліш ча Мар-
дзвін уз нік ла ў эпо ху не алі ту на пра вым бе ра зе 
Пры пя ці [8, с. 26]. У 1239 г. аб’яднан ні мар двы 
бы лі за хоп ле ны ман го ла-та та ра мі і да 1552 г. ува-
хо дзі лі ў За ла тую Арду і Ка зан скае хан ства [3, т. 
7, с. 15]. А на бе гі ман го ла-та та раў на пры пяц кія 
га ра дзіш чы, у тым лі ку і су час ную Пет ры каў-
шчы ну, па ча лі ся з 1240 г. Мяр ку ем, што ман го-
ла-та та ры фар мі ра ва лі ба явыя атра ды так са ма з 
на се ль ні каў за ва ява ных імі тэ ры то рый. Прад-
стаў ні кі мар двы маг лі не йкім чы нам тут адзна-
чыц ца, у вы ні ку на зва на се ле на га пун кта атры-
ма ла ма ты ва цыю этно ні мам. Да рэ чы, так уз нік-
ла, ві даць, і ўроч. Мар дзвін скае стой ла.

У асно ве п. Слян за кі і в. Ма зу ры (ця пер Па ля-
жач-Га ра) зна хо дзяц ца этно ні мы slаzак ‘сі ле зец, 
ура джэ нец Сі ле зіі’ [9, с. 135-136]; ма зур — ‘прад-
стаў нік этнаг ра фіч най гру пы па ля каў з па ўноч на-
за ход няй Поль шчы; ма заў ша нін’. Але фор ма множ-
на га лі ку мо жа свед чыць і аб за сна ван ні па се ліш чаў 
гру пай ро дзі чаў з агу ль ны мі пра зван ня мі ці про-
звіш ча мі этна ні міч на га па хо джан ня [7, с. 239].

Са мі айко ні мы вы ка рыс тоў ва юцца най час-
цей для на зы ван ня па се ліш чаў у ста ту се па сёл-
каў ці вё сак, што ўзнік лі па блі зу ад на ймен ных 
на се ле ных пун ктаў: в. Аго лі чы > в. Аго ліц кая 
Руд ня; в. Іваш ка ві чы > п. Іваш ка ві чы, в. Кап цэ-
ві чы > п. Кап цэ ві чы, в. Сла ба да > п. Сла бад скі, 
в. Шас то ві чы > п. Шас то віц кі.

На зва в. Па лес се ад люс троў вае тып лан-
дшаф ту (ляс ная і ба ло ціс тая тэ ры то рыя) ці гіс то-
ры ка-этнаг ра фіч ную воб ласць.

Ад апе ля тыў ныя па па хо джан ні на звы (ад агу-
ль ных імё наў) за свед чы лі два асноў ныя ты пы 
ма ты ва цыі: а) айко ні мы, што ха рак та ры зу юць 
асаб лі вас ці на ва ко ль на га лан дшаф ту і та паг ра-
фіі мясц овас ці; б) на звы, утва ра ль ныя асно вы 
якіх утрым лі ва юць звес ткі аб ма тэ ры яль най і 
ду хоў най ку ль ту ры на се ль ніц тва.

Ся род пер шай гру пы вы дзя ля юцца айко ні мы, 
су аднос ныя з на зва мі рас лін на га све ту: п. Бе ла-
лес кае, в. Бе раз ня кі, Бор кі, Бя ро заў ка, Гра баў, 
Граб ні кі, Дуб ро ва, Сас на вец, Хвой ня. Як бач на, 
утва ра ль ны мі асно ва мі айко ні маў з’яўля юцца на-
з вы прад стаў ні коў на ступ ных па род дрэў: бя ро-
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за, граб, сас на, хвоя або агу ль ныя на звы ляс ных 
ма сі ваў, што свед чыць аб ад мет ных асаб лі вас цях 
мясц овас ці. Най мен ні в. Вя лаўск (ды ял. в’ялі ца 
‘су хас той’ [10, т. 1, с. 188]) і Кол кі га во раць аб на-
паў за сох лых ляс ных ма сі вах.

Айко ні мы, ма ты ва ва ныя на зва мі фаў ны, на 
Пет ры каў шчы не сус тра ка юцца ра дзей: в. Баб-
рэч ча (у мясц овас ці бы ло шмат баб роў), Ка ма-
ро ві чы (уз нік ла ў глы бі Ма зыр ска га Па лес ся, у 
са мым цэн тры глу ха ма ні, ся род пуш чаў і не пра-
ход ных ба лот, у ка ма ры ным мес цы; не вы клю ча-
на маг чы масць і су вя зі з про звіш чам Ка ма ро віч), 
Мы шан ка (на се ле ны пункт за сна ва ны ка ля ра кі 
Трэм ля ў мес цы, дзе бы ло шмат мы шы ных нор).

Ко ль кас на вы дзя ля юцца айко ні мы, утва ра ль-
ныя асно вы якіх указ ва юць на най бо льш ха рак-
тэр ныя асаб лі вас ці рэ ль ефу і та паг ра фіі.

Уз вы ша ныя мес цы фік су юць на ступ ныя оні-
мы: в. Вос траў (у да ўні ну лек се ма аб азна ча ла 
‘пры дат нае мес ца для рас пра цоў кі зям лі ва ўмо-
вах ля сіс та-ба ло ціс тай мясц овас ці’ [7, с. 99]), Па-
ля жач-Га ра (ра ней Ма зу ры), Крас ная Гор ка. 
Апош няя на зва су пра ва джа ецца азна чэн нем 
крас ная, што ў ста ра жыт на рус кі пе ры яд азна ча-
ла ‘пры го жая, жы ва піс ная’. Ме на ві та ў та кой 
мясц овас ці ў па ру языч ніц тва ад бы ва лі ся ігрыш-
чы і аб ра ды, а ў хрыс ці ян бу да ва лі ся цэр квы і ма-
нас ты ры. У са вец кі пе ры яд лек се мы крас ны мо-
гуць ува хо дзіць у гру пу на зваў-ме ма ры ялаў і су-
адно сіц ца з аб азна чэн нем чыр во на га ко ле ру — 
сім ва лу рэ ва лю цыі: п. Крас ны (вар. Чыр во ны, 
Чыр во ны Па сё лак).

Асоб ныя эле мен ты рэ ль ефу за ха ва ны ў най-
мен нях в. Бак лань (ад ст.-слав. вакulа ‘ма ле нь-
кае ба ло та’), Бра ды, Пра хо ды (мес ца, праз якое 
мож на пе ра йсці, пра йсці), Глін ка (уз нік ла ў 
мясц овас ці, ба га тай на глі ну), Лу чы цы (ка ля лу-
кі, ка ле на — мес ца вы гі бу рэ чкі). На раз мяш чэн-
не на се ле ных пун ктаў ад нос на іншых аб’ектаў 
указ ва юць най мен ні в. Пад озбін, Пад ка нап ліш-
ча (ця пер Па лес се), За ба лац це, За брод дзе, За-
лес се, За мос це. Адзна ча ныя ўтва рэн ні ма ты ву-
юцца ад ка за мі на пы тан ні пад чым? (пад ізбой, 
ка нап ліш чам), за чым? (за ба ло там, бро дам, ле-
сам, мас том) і та му ад но сяц ца ў та па ні міі да на-
зваў-ары енці раў.

Час та ані мі зу ецца апе ля тыў рог, які ў най мен-
нях па каз вае на раз мяш чэн не аб’ектаў у тых мес-
цах, дзе не шта (маг чы ма, поле, лес, се на жаць) вы-
да ва ла ся клі нам, вуг лом, і, та кім чы нам, свед чыць 
аб іх кан фі гу ра цыі: в. Рог; б-ы Глі нёў Рог, Ка зі ны 
Рог; аз-ы Ве лаў скі Рог, Ра га тае. Кан фі гу ра цыя 
мо жа вы яўляц ца і ў на зве в. Ка сіш ча (ко сае), ад-
нак не вы клю ча на маг чы масць ука зан ня ха рак та-
ру мясц овас ці (там, дзе ка сі лі тра ву).

Для гід ро ні маў ха рак тэр на не то ль кі ўка зан-
не на фор му: Кры валь, От ра жа (атра жье ‘ад га-
лі на ван не да ро гі’). У іх за ха ва ны раз на стай ныя 
пры кме ты са міх вод ных аб’ектаў: б-ы Бах мат, 
Ма лое (па мер); Бе лае, Бел ка, Бя лу ха (за рос лае 
бе лым мо хам або там рас це пе ра важ на бя рэз-
нік), Каш ла тэ, Ку піс тае, Плё со (стан па вер хні); 
Гні лое, Граз кае, Стры бель, Та пі ла (сту пень за-
ба ло ча нас ці); Ста рыш ча (час уз нік нен ня); Дзі-
кая Трэм ля, Глуш кі, Ска род нае ‘бед нае, ску пое’ 
(ква лі та тыў ная ха рак та рыс ты ка з ад моў на га бо-
ку); Цю коў ка (вар. Чы коў ка) (сло вы «цюк» і 

«чык» ужы ва юцца гу ка пе рай ма ль на для аб азна-
чэн ня сту ку, ляс ку ва ды); Ва дас той, Глы бо кая 
сму га, Ка лат ні ца, Кру цёл ка (вар. Кру цёл кі), 
Цня ное ‘ці хае’ (на яўнасць ці ад сут насць ды на мі-
кі); Крас нае, Кур жын (утво ра на пры ста вач на-
су фік са ль ным спо са бам ад ржа, па раўн.: кур жа-
ві на ‘ржаў чы на’), Ру дзец (ко лер ва ды); Сту дзё-
нае (тэм пе ра ту ра ва ды).

Дру гую гру пу скла да юць айко ні мы, ма ты ва-
ва ныя лек се ма мі, звя за ны мі з жыц цём і дзей-
нас цю ча ла ве ка, яго ма тэ ры яль най і ду хоў най 
ку ль ту рай.

У Бе ла ру сі ўтва ра ль ныя асно вы шмат лі кіх 
айко ні маў фік су юць усе эта пы пад сеч на-агня во га 
спо са бу рас пра цоў кі зям лі: вы сеч ку ле су або 
хмыз ня ку, спа ль ван не, вы кар чоў ку пнёў і атры-
ман не ў вы ні ку дзя ля нак пад па сеў ці за бу до вы. 
Айко ні мы Пет ры каў шчы ны ўтрым лі ва юць то ль кі 
пер шы і апош ні эта пы: в. Руб ча, Це ра баў, Це ра-
бень, б. Про це рэб (вы руб ле нае, вы це раб ле нае 
мес ца), Вя лі кае Поле. Рас пра ца ва ныя пад па сеў 
зем лі праз не йкі час не за ся ва лі ся, «ад па чы ва лі», 
аб чым свед чыць на зва в. Ста ры на (ста ры на ‘па кі-
ну тая но ві на’), б. Аб ло гі ‘да ўно не во ра ныя зем лі’.

Гас па дар чыя збу да ван ні, ство ра ныя ру ка мі 
ча ла ве ка і пры ста са ва ныя для яго па трэб, ад люс-
троў ва юць на звы в. Бес еды, Бес едкі, Бу ды (ця-
пер п. Іль іч), Млы нок.

Па бу до вы бяс еды, бяс едкі вя до мы яшчэ з ча-
соў Вя лі ка га Княс тва Лі тоў ска га і раз мяш ча лі ся 
ў час тках ле су, дзе вя ль мож ны мі асо ба мі і іх гас-
ця мі пра во дзі ла ся па ля ван не на дзі кіх звя роў. Ва 
ўро чыш чах з бяс едка мі на ла джва лі ся па сля для 
га на ро вых па ляў ні чых аб еды, час та ван ні. Та кія 
мес цы з ця гам ча су за ся ля лі ся, а на звы па бу доў 
пе ра хо дзі лі і на па се ліш чы.

Уста рэ лы тэр мін бу да ў зна чэн ні ‘не вя лі кае 
жыл лё для ча со ва га пра жы ван ня, ляс ная ста рож-
ка’ даў «жыц цё» на тэ ры то рыі Бе ла ру сі мно гім 
айко ні мам, у тым лі ку і сас таў ным — Га лоў чыц-
кая Бу да (Нар.). З мэ тай ад роз нен ня Буд да іх да-
да ва лі ся азна ча ль ныя кам па нен ты, якія ўтва ра лі-
ся ад на зваў блі жэй шых да іх на се ле ных пун ктаў. 
Бу ды ў асноў ным раз мяш ча лі ся ў ле се, і ў іх звы-
чай на жы лі буд ні кі, што за йма лі ся вы твор час цю 
па та шу, дзёг цю, сма лы, драў ля на га вуг лю.

Млын — па бу до ва, на якой ма ло лі збож жа. 
Ва дзя ныя млы ны звы чай на бу да ва лі ся на не вя-
лі кіх рэ чках, а па блі зу рэ чак уз ні ка лі на се ле ныя 
пун кты, на звы якіх і свед чы лі аб ха рак та ры спа-
жы вец ка га про мыс лу на се ль ні каў мясц овас ці.

У скла дзе сас таў ных оні маў Аго ліц кая Руд ня, 
Ся рэд няя Руд ня апе ля тыў руд ня свед чыць аб уз-
нік нен ні па се ліш чаў ка ля месц за ле жаў ба лот най 
ру ды і яе апра цоў кі. Архе ала гіч ныя да дзе ныя га-
во раць, што ўжо ў VII-VI стст. да н.э. ад ным з 
асноў ных за нят каў та га час на га на се ль ніц тва Па-
лес ся з’яўля ла ся зда бы ча і вы плаў ка з ба лот най 
ру ды вы са ка якас на га крыч на га жа ле за. Мясц-
овыя жы ха ры ва ло да лі да во лі скла да ным спо са-
бам яго атры ман ня. Пад уз дзе яннем вы со кай 
тэм пе ра ту ры жа ле за па збаў ля лі во кіс лаў і пе ра-
тва ра лі ў ма су-кры цу, якую ка ва лі ў жа лез ныя 
па лос кі. З та кіх па ло сак вы раб ля лі не абход ныя 
рэ чы: ся ке ры, на жы, сяр пы і інш. Для гэ та га пра-
цэ су бу да ва лі пе чы, якія так са ма за фік са ва лі ся ў 
якас ці ма ты ва ва ль ных асноў та по ні маў: бал. Печ-
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ка (Петр.), в. Пе чыш чы (Св.) На Па лес сі на зваў ад 
тэр мі на руд ня шмат, як про стых, так і сас таў ных.

Шмат лі кія та по ні мы ма ты ва ва ны на зва мі ты-
паў па се ліш чаў. На Пет ры каў шчы не гэ та бал-ы 
Ва ліш ча (‘па ся лен не ка ля ва ла’), Га ра дзіш ча, На 
Се ліш чах (‘мес ца, дзе ся дзе лі, жы лі’); в. Га ра дзіш-
ча, Пер шая Сла бод ка, Дру гая Сла бод ка, Сла ба да.

Га ра дзіш ча (га ро дзіш чы) — ‘мес ца, дзе ў ста ра-
жыт нас ці ста яў го рад, вы со кі ўзго рак з ва енны мі 
аб арон ны мі ўма ца ван ня мі ці бы ло се ліш ча’.

У на звах в. Пер шая Сла бод ка, Дру гая Сла-
бод ка азна ча ль ныя кам па нен ты ўказ ва юць на 
па ра дак уз нік нен ня аб’ектаў. Апе ля тыў сла ба да і 
вы твор ны ад яго сла бод ка так са ма да во лі прад-
уктыў ныя ў та па ні міі, як і бу ды, руд ні. На се ль ніц-
тва сла бод ка рыс та ла ся льго та мі, вы зва ля ла ся ад 
па він нас цей. Сла бод кі вя до мы яшчэ са зна чэн-
нем ‘пад ма нас тыр скае па ся лен не’, ‘па ся лен не 
пра мыс ло ва га ха рак та ру’ [6, с. 57].

У Пет ры каў скім ра ёне сус тра ка юцца сас таў-
ныя на звы, у якіх пры мет ні кі ўтва ра юць па ля ры-
за цый ныя па ры па па ме рах аб’ектаў (рр. Ба ль шая 
Бе ла вод ка — Ма лая Бе ла вод ка; вв. Вя лі кія Ся лю-
ці чы — Ма лыя Ся лю ці чы) і па ча се іх уз нік нен ня 
(вв. Но выя Га лоў чы цы — Ста рыя Га лоў чы цы, 
Но выя Ка цу ры — Ста рыя Ка цу ры). Кам па нен ты-
на зоў ні кі ў фор ме множ на га лі ку ўказ ва юць на 
про звіш чы ці мя нуш кі не ка ль кіх ро дзі чаў — за-
сна ва ль ні каў па се ліш чаў. Агу ль ным про дкам Ся-
лю ці чаў быў ча ла век па про звіш чы Ся лю ціч, якое, 
у сваю чар гу, уз нік ла ад Ся лю та, ска ро ча на га імя 
Се лі ній; у асно ве про звіш ча Га лоў чыц пра сле-
джва ецца імя-мя нуш ка або про звіш ча Га лоў ка [7, 
с. 113]. Про звіш ча ро ду Ка цу ры ўтво ра на ад апе-
ля ты ва ка цер ‘ерэ тык’, ‘ад ступ нік ад дог ма таў пан-
оўнай рэ лі гіі, па сля доў нік ера сі’ [7, с. 192]. Бе ла-
вод ка ўказ вае на стан па вер хні ва да ёма :‘бе лая ва-
да’ (чыс тая, ні чым не за рос лая).

Айко ні мы са вец ка га пе ры яду (уз нік лі най-
час цей як пе ра йме на ван ні або ў вы ні ку сся лен-
ня ху та роў і ўзбуй нен ня вё сак) уклю ча юць аб-
страк тна-сім ва ліч нае зна чэн не: вв. Мо лат, Пер-
ша май, Серп, Сва бо да (вар. Сла бо да). Та па ні-
міс ты іх на зы ва юць на зва мі-ме ма ры яла мі.

Се ман ты ка бо ль шас ці най мен няў лёг ка эты-
ма ла гі зу ецца, ад нак асоб ныя айко ні мы ма юць 
«за цем не ную» ма ты ва цыю. На сін хрон ным зрэ-
зе па роз ных пры чы нах, най перш па пры чы нах 
знік нен ня пан яццяў, на огул, не дас тат ко ва га ве-
дан ня мясц овай ды ялек тнай тэр мі на ло гіі, ад сут-
нас ці яе фік са цыі ў лек сі каг ра фіч ных вы дан нях 
і інш., да клад на ўста на віць па хо джан не оні ма 
цяж ка. У та кім вы пад ку мож на вы ка заць то ль кі 
мер ка ван не, гі по тэ зу. Гі па тэ тыч ныя най мен ні 
ёсць і на Пет ры каў шчы не.

в. Акры ёны. Ве ра год на, у асно ве слав. лек се ма 
крыць ‘ха ваць, скры ваць’ (скры тае па ся лен не) або 
дэ ры ва цый нае ад яе про звіш ча. Па гу чан ні су адно-
сіц ца і з лтш. кrаujа ‘аб рыў, кру ча’ [11, т. 2, с. 390];

в. Аці’ ркі. Ва ўтва ра ль най ба зе мы ба чым ква-
лі та тыў нае зна чэн не: бед нае; маг чы ма, ад мя нуш-
кі, ма ты ва ва най са цы яль ным ста но віш чам сям’і;

в. Му ля’ раў ка. У асно ве зна хо дзіц ца про-
звіш ча або на зва пра фе сіі му ляр;

в. Ра’ бка. Ві даць, ад люс тра ва ны знеш ні вы-
гляд па се ліш ча ці лан дшаф ту (пя рэс тае, з пля ма-
мі інша га ко ле ру). У га вор ках рэ гі ёна адзна ча-

ецца лек се ма раб ка са зна чэн ня мі ‘сам ка раб чы-
ка’, ‘пля міс тая ка ро ва’, ‘аса’ [11, т. 4, с. 278];

в. Ту рок. Мяр ку ецца, што тут пе ра нос на звы 
бур лі вай ра чул кі ці ру чая (ад ту рыць ‘хут ка 
гнаць’ (ва ду) на па се ліш ча) [7, с. 375]. Іншыя да-
след чы кі ў асно ве ба чаць на зву ста ра жыт на га 
бы ка ту ра. Най мен няў з ко ра нем *тур на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі ня ма ла: в. Ту рэц, Ту ры ца, Ту роў ля, 
Тур ная, р. Тур’я і інш. [4, с. 380]. Акра мя та го, за-
фік са ва на ста ра жыт нае ўлас нае імя Тур, ад яко-
га ўтва ра лі ся і про звіш чы.

Спіс умоў ных ска ра чэн няў:

аз. — азё ры, б. — ба ло та, б-ты — ба ло ты, в. — вёс-

ка, вар. — ва ры янт, воз. — воз ера, ды ял. — ды ялек-

тнае, Нар. — На раў лян скі ра ён, п. — па сё лак, Петр. 

— Пет ры каў скі ра ён, р. — ра ка, р-н — ра ён, Св. — 

Свет ла гор скі ра ён, ст.-слав. — ста рас ла вян скае, ул. 

імя — улас нае імя, уст. — уста рэ лае.
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А
 д мет нас цю Бе ла ру сі ў ку ль тур ным сус ве це  
 з’яўля ецца бы та ван не на на шай зям лі тра-  
 ды цый на га мас тац тва як жы вой з’явы, та-

му асноў ная мэ та ўсіх форм ра бо ты з ім — пад-
трым лі ваць жыц цё васць тра ды цый, над аваць 
но выя імпу ль сы бы та ван ню роз ных ві даў аўтэн-
тыч на га фа льк ло ру, раз ві ваць на род ныя про-
мыс лы і ра мёс твы.

У цэн тра ль най час тцы бе ла рус ка га Па лес ся зна-
хо дзіц ца Пет ры каў скі ра ён, дзе па сён няш ні дзень 
за ха ва лі ся жы выя і не звы чай на ба га тыя на род ныя 
аб ра ды і звы чаі бе ла ру саў-па ле шу коў, іх пе сен ны і 
тан ца ва ль ны фа льк лор, ра мёс твы. Не вы пад ко ва, 
што ад ным з пры яры тэт ных на прам каў дзей нас ці 
уста ноў ку ль ту ры ра ёна з’яўля ецца ства рэн не ўмоў 
для існа ван ня роз ных ві даў і жан раў на род на га мас-
тац тва і за ха ван ня іх для на шчад каў.

У дзей нас ці ўста ноў ку ль ту ры ра ёна ня ма ла 
ад бы ло ся змен у струк ту ры і змес це іх дзей нас ці. 
Ство ра ны клу бы-біб лі ятэ кі, да мы ра мёс тваў, да-
мы на род най твор час ці, клу бы на род ных тра ды-
цый, цэн тры ку ль ту ры і во ль на га ча су. У гэ тых 
уста но вах па пу ля ры зу юць тра ды цый ную на род-
ную ку ль ту ру, ад ра джа юць за бы тыя ра мёс твы, 
вы ву ча юць рэ гі яна ль ныя строі.

У ра ёне дзей ні чае 19 фа льк лор ных ка лек ты-
ваў (з іх 11 дзі ця чых) з ко ль кас цю ўдзе ль ні каў 236 
ча ла век. Мно гія з іх ста лі сап раў дны мі ла ба ра то-
ры ямі на род на га мас тац тва, дзе глы бо ка вы ву ча-
юцца на род ныя тра ды цыі. Ча ты ры фа льк лор ныя 
ка лек ты вы но сяць най мен не «на род ны». Гэ та 
«За ра ча нач ка» Ча люш ча віц ка га СДНТ, «Спад-
чы на» Ку ры ціц ка га СДК, «Вя чор ні ца» На ва сёл-
каў ска га СДК, «Ку па лін ка» Це ра баў ска га СКНТ. 
У рэ пер ту ары фа льк лор ных гур тоў — мясц овыя 
пес ні: «Да чые то сі вы ва лы», «Конь бя жыць — 
зям ля дры жыць», «Із-за ле су со нца ззяе», «А я ў 
по лі жы та жа ла», «Ой, па йду ж я луж ком», а так-
са ма мясц овыя тан цы: «Сер бі янка», «На рэ ча нь-
ка», «Кад ры ля кон ка віц кая», «Ва са ду лі», «Ме-
сяц», «Мат лёт», «Суб ота», «Поль ка-мост» і інш. 
Ад дзе лам ку ль ту ры што год пра во дзіц ца шэ раг 
ме рап ры емстваў, якія аб уджа юць ува гу да на род-
най ку ль ту ры і яе но сь бі таў, са дзей ні ча юць пад-
трым цы твор ча ад аро ных вы ка наў цаў, по шу ку 
но вых ма ла дых та лен таў, ства рэн ню спры яль-
ных умоў для раз віц ця фа льк лор ных ка лек ты ваў. 
Най бо льш знач ныя з іх агля ды-кон кур сы фа льк-
лор най твор час ці, гар ма ніс таў, бы та во га тан ца.

Го на рам ра ёна з’яўля юцца на род ны ансамбль 
му зы кі, пес ні і тан ца «Ля во ні ха» (кі раў нік Ана-
толь Ад ама віч Гры нь ко), уз орны ансамбль тан ца 
«Ве ра сок» Ка пат ке віц ка га ГДК (кі раў нік Ядві га 
Іва наў на Суб отка), на род ны хор Пет ры каў ска га 
РДК (кі раў ні кі Але на Мі хай лаў на Буд нік і Але на 
Ле ані даў на Ве ра бей), на род ны фа льк лор ны ка-
лек тыў «Ку па лін ка» — Це ра баў ска га СКНТ (кі-
раў нік На тал ля Мі ка ла еўна Фа мі на).

Удзе ль ні кі на род на га ансам бля му зы кі, пес ні і 
тан ца «Ля во ні ха» і ўзор на га ансам бля тан ца «Ве-
ра сок» не адна ра зо ва пры ма лі ўдзел у Рэ спуб лі-
кан скім фес ты ва лі фа льк лор на га мас тац тва «Бе-
ра гі ня». За ўдзел у VI Рэ спуб лі кан скім фес ты ва лі 
«Бе ра гі ня» (2010 г., г. п. Акцяб рскі) тан ца ва ль ная 
па ра «Ве рас ка» ўзна га ро джа на дып ло мам III сту-
пе ні, а кі раў нік Ядві га Суб отка за пад рых тоў ку 
тан ца ва ль най па ры ўзна га ро джа на дып ло мам лаў-
рэ ата. За ўдзел ў VII Рэ спуб лі кан скім фес ты ва лі 
«Бе ра гі ня» (2012 г., г. п. Акцяб рскі) тры тан ца ва ль-
ныя па ры «Ве рас ка» ўзна га ро джа ны дып ло ма мі: 
дзве — дып ло мам за пе ра емнасць і збе ра жэн не 
тра ды цый тан ца ва ль най ку ль ту ры свай го краю, 
ад на — дып ло мам лаў рэ ата II сту пе ні. Гэ тыя ж ка-
лек ты вы не раз удзе ль ні ча лі ў Між на род ным фес-
ты ва лі ха рэ агра фіч на га мас тац тва «Со жскі ка ра-
год» (г. Го мель), аб лас ным фес ты ва лі ха рэ агра фіч-
на га мас тац тва ім. На род на га артыс та БССР 
А. А. Ры ба ль чан кі (г. Го мель), аб лас ным кон кур се 
тан ца ва ль ных пар-вы ка наў цаў на род ных по бы та-
вых тан цаў (г. Го мель). У 2011 г. ад быў ся V аб лас ны 
кон курс тан ца ва ль ных пар-вы ка наў цаў на род ных 
по бы та вых тан цаў (г. Ка лін ка ві чы). У ім пры ма лі 
ўдзел дзі ця ча-юнац кія тан ца ва ль ныя па ры ўста-
ноў ку ль ту ры, ра бо чая мо ладзь, ку ль тас вет ра бот-
ні кі, но сь бі ты тан ца ва ль на га фа льк ло ру, якія спа-
бор ні ча лі па між са бой у шас ці ўзрос та вых гру пах. 
Жу ры адзна чы ла, што тан ца ва ль ныя па ры Ка пат-
ке віц ка га ГДК Пет ры каў ска га ра ёна вы зна ча лі ся 
вы со кім вы ка наў чым уз роў нем, не паў тор нас цю 
ха рэ агра фіч най лек сі кі, са ма быт нас цю (уз на га ро-
джа ны дып ло ма мі I, II, III, IV, V,VI сту пе няў).

У 2010, 2012 гг. ансамбль «Ля во ні ха» пры маў 
ўдзел у фес ты ва лі этна ку ль тур ных тра ды цый 
«По кліч Па лес ся» (агра га ра док «Ляс ка ві чы», Пет-
ры каў скі ра ён). У 2010 г. уз на га ро джан дып ло мам 
за вы со кія твор чыя да сяг нен ні і па пу ля ры за цыю 
гіс то ры ка-ку ль тур най спад чы ны Па лес ся, у 2012 
го дзе — дып ло мам за леп шую ха рэ агра фію.

Але на БУД НІК

УСТА НО ВЫ КУ ЛЬ ТУ РЫ ПЕТ РЫ КАЎ ШЧЫ НЫ
І ІХ РО ЛЯ Ў АД РА ДЖЭН НІ І ЗА ХА ВАН НІ ТРА ДЫ ЦЫЙ НАЙ СПАД ЧЫ НЫ
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Фа льк лор ныя ка лек ты вы «Ку па лін ка» Це ра-
баў ска га СКНТ і «Вя чор ні ца» На ва сёл каў ска га 
СДК не адна ра зо ва пры ма лі ўдзел у рэ гі яна ль-
ным кон кур се пе сен на га мас тац тва «Гэ ты дзіў-
ны спеў з глы бінь на род ных» на прыз мас тац ка-
га кі раў ні ка На цы яна ль на га ака дэ міч на га на-
род на га хо ру Рэ спуб лі кі Бе ла русь імя Ге на дзя 
Ці то ві ча, Лаў рэ ата Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, 
пра фе са ра, на род на га артыс та Рэ спуб лі кі Бе ла-
русь Мі ха іла Дры неў ска га (г. Ле ль чы цы). Ка лек-
ты вы бы лі ўзна га ро джа ны гра ма та мі за бе раж-
лі выя ад но сі ны да на род на га пе сен на га ба гац ця.

У 2008, 2011 гг. у г. Рэ чы ца пра хо дзіў аб лас ны 
фес ты валь ха ра во га мас тац тва імя Тац ця ны Ла-
па ці най, за слу жа на га дзея ча мас тац тваў БССР. 
Для ўдзе лу ў фес ты ва лі не абход на бы ло прад-
ста віць на суд жу ры ча ты ры тво ры, адзін з якіх 
без інстру мен та ль на га су пра ва джэн ня. На род-
ны хор Пет ры каў ска га РДК уз на га ро джа ны ў 
2008 г. дып ло мам II, а ў 2011 г. дып ло мам III сту-
пе ні за вы ка наў чае май стэр ства і пра па ган ду на-
род на га ха ра во га мас тац тва.

Са ма дзей ныя ка лек ты вы ў сва ёй твор чай 
дзей нас ці звяр та юцца да сцэ ні за цыі на род ных 
свят і аб ра даў: «Ка ля ды», «Мас ле ні ца», «Юр’е», 
«Па кро вы», «Яблыч ны Спас», «Трой ца», «Жа ні-
ць ба Ко мі на», «Мі хай ла», «Ушэс це», «За жын кі», 
«Да жын кі» і інш. На род ным ка ла ры там на поў-
не ны свя ты вё сак, якія пра во дзяц ца што год.

У ра ёне дзей ні ча юць 70 на род ных май строў па 
роз ных ві дах дэ ка ра тыў на-пры клад но га і вы-
яўлен ча га мас тац тва. Най бо льш рас паў сю джа ны-
мі ві да мі ра мёс тваў у Пет ры каў скім ра ёне з’яўля-
юцца вы шы ван не, вя зан не, ткац тва, ло зап ля цен-
не, разь ба па дрэ ве. Тра ды цый ны мі ста лі кір ма шы 
ра мёс тваў і вы ста вы на род най твор час ці, вы ста-
вы-про да жы вы ра баў на род ных май строў, свя ты 
на род ных уме ль цаў, ве ча ры-парт рэ ты май строў. 
У 2011 го дзе з удзе лам на род ных май строў пра ве-
дзе на 358 вы стаў «По сціл ка бе ла рус кая», «Бе ла-
рус кія вы ра бы», «Мат чын руч нік», «Цу ды рук ча-
ла ве чых» і інш. Да хо ды ад рэ алі за цыі ра бот на род-
ных май строў на кі роў ва юцца на за куп ку не абход-
ных для на ву ча ль на га і твор ча га пра цэ су сы ра ві ны, 
ма тэ ры ялаў і інстру мен таў.

На род ныя ўме ль цы — час тыя гос ці ра ённа га 
До ма ра мёс тваў, у якім пра цу юць гур ткі дэ ка ра-
тыў на-пры клад но га мас тац тва для дзя цей і да рос-
лых: аплі ка цыя са лом кай, разь ба па дрэ ве, са ло-
мап ля цен не, ма лю нак і жы ва піс, ра бо та са ску рай. 
У До ме ра мёс тваў пра во дзяц ца за нят кі з клуб ны мі 
ра бот ні ка мі па гэ тых ві дах мас тац тва, што дае маг-
чы масць да лу чыць да твор час ці шы ро кае ко ла мо-
ла дзі, дзя цей, вы ву чаць і раз ві ваць на род ныя тра-
ды цыі ра ёна. Тут ла дзяц ца пер са на ль ныя вы ста вы 
май строў, пра во дзяц ца сус трэ чы і су мес ныя ме-
рап ры емствы з удзе ль ні ка мі гур ткоў.

Леп шыя ра бо ты на род ных уме ль цаў Пет ры-
каў ска га ра ёна не адна ра зо ва дэ ман стра ва лі ся 
на аб лас ных і рэ спуб лі кан скіх ме рап ры емствах. 
На прык лад:

— май стар Аляк сей Ба тан на свя це мо ла дзі 
Бе ла ру сі, Укра іны, Рас іі ка ля Ма ну мен та Друж-
бы (чэр вень 2010-2011 г.) у на мі на цыі «За леп шы 
мас тац кі воб раз» у рам ках II аб лас но га кон кур су 
драў ля най ску льп ту ры «Ожив шая ста ри на» 
атры маў дып лом;

— на Рэ спуб лі кан скім свя це да Дня Бе ла рус-
ка га пі сь мен ства (ве ра сень 2010 г., г. Хой ні кі) у 

на мі на цыі «Ля ль кі» май стар Ва лян ці на Фа ле ева 
за вы со кае май стэр ства і плён ны ўклад у па пу-
ля ры за цыю на род най твор час ці адзна ча на дып-
ло мам III сту пе ні. Яна ж і Надзея Жу ка вец у на-
мі на цыі «Аплі ка цыя са лом кай» атры ма лі дып ло-
мы II, III сту пе ні;

— на фес ты ва лі этна ку ль тур ных тра ды цый 
«По кліч Па лес ся» (ве ра сень, жні вень 2010, 
2012 гг. у агра га рад ку Ляс ка ві чы Пет ры каў ска га 
ра ёна) на род ныя май стры ўзна га ро джа ны дып-
ло ма мі за збе ра жэн не і па пу ля ры за цыю этна ку-
ль тур ных тра ды цый Па лес ся;

— на Рэ спуб лі кан скім фес ты ва лі-кір ма шы 
ра мёс тваў «Вяс но вы бу кет» (май 2011-2012 г. 
Мінск) май стры атры ма лі дып ло мы за ўдзел у 
кір ма шы;

— а ктыў на ўдзе ль ні ча лі на шы май стры і ў 
VII Рэ спуб лі кан скім фес ты ва лі фа льк лор на га 
мас тац тва «Бе ра гі ня» (чэр вень 2012 г., г. п. 
Акцяб рскі), аб лас ным свя це бе ла рус ка га руч ні-
ка (кас трыч нік 2012 г., в. Не глюб ка Вет каў ска га 
ра ёна), дзе атры ма лі дып ло мы.

Ра бо та ра ённа га арга ні за цый на-ме та дыч на-
га цэн тра па ста янна скі ра ва на на ўдас ка на лен-
не дзей нас ці сель скіх уста ноў ку ль ту ры. 
Імкнем ся ад шук ваць у сва ім краі на род ных 
май строў, са ма дзей ных мас та коў, но сь бі таў 
фа льк ло ру і арга ні зоў ваць на ву ча ль ны пра цэс. 
За апош нія га ды пра ве дзе ны се мі на ры, се мі на-
ры-пра кты ку мы, круг лыя ста лы на тэ мы: «Па-
тры ятыч нае вы ха ван не дзя цей і пад лет каў 
срод ка мі тра ды цый най ку ль ту ры», «Тра ды цый-
ная на род ная ку ль ту ра бе ла ру саў як цэ лас ная 
сіс тэ ма на род ных ве даў», «Ся мей ная аб рад-
насць бе ла ру саў: вя сел ле, ра дзі ны, хрыс ці ны, 
па ха ван не (уні вер са ль ны рытм, ку льт, рэ гла-
мен та цыя па во дзін удзе ль ні каў)», «На род ная 
про за Пет ры каў шчы ны: пра за ічныя ня ка зач-
ныя жан ры (ле ген ды, пад анні, бы ліч кі, бы ва-
льш чы ны, вус ныя апа вя дан ні)», «Бе ла рус кая 
на род ная твор часць. Шля хі яе раз віц ця праз 
тво ры на род ных май строў ра ёна».

Арга ні за цыя і пра вя дзен не «круг лых ста лоў» 
дае маг чы масць па поў ніць інфар ма цый ны ком-
плекс аб ра да вы мі з’ява мі, фа льк лор ны мі ма тэ ры-
яла мі сва ёй вёс кі, свай го ра ёна. Усё гэ та па шы рае 
маг чы мас ці ку льт ра бот ні каў, удзе ль ні каў «круг-
лых ста лоў» у на быц ці ве даў аб на род най ку ль ту-
ры пры сус трэ чах і гу тар ках з жы ха ра мі сва іх на-
се ле ных пун ктаў, інфар ма та ра мі-но сь бі та мі і 
з’яўля ецца эфек тыў ным срод кам ад ра джэн ня, 
па шы рэн ня і па пу ля ры за цыі на род ных свят і аб-
ра даў для ства рэн ня ў сва ім СДК фа льк лор на га 
архі ва, для вы ка рыс тан ня яго ў пра цы. Ле ген ды, 
пад анні, саб ра ныя і за пі са ныя сель скі мі ку льт ра-
бот ні ка мі Пет ры каў ска га ра ёна да пра вя дзен ня 
«круг лых ста лоў», увай шлі ў бра шу ру «Ад про-
дкаў у спад чы ну» (вус ная на род ная твор часць Го-
ме льш чы ны, вы пус кі 1, 2, 3, вы да дзе ную аб лас-
ным цэн трам на род най твор час ці.

Ме та дыс ты РАМЦ пра во дзяць ву чэб на-ме та-
дыч ныя дні, рэ пер ту арныя ча сы, пра ктыч ныя за-
нят кі. Пры на шым арга ні за цый на-ме та дыч ным 
цэн тры ство ра ны фонд ві дэа — і аўды ятэ кі, у якім 
саб ра ны аб ра ды, на род ныя гу ль ні і тан цы, пе сен ны 
фа льк лор. Гэ тыя ма тэ ры ялы актыў на вы ка рыс тоў-
ва юцца і ве ль мі да па ма га юць пры пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні свят, агля даў-кон кур саў, кір ма шоў.
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У
 чэр ве ні 2012 г. на Па лес сі, у Пет ры каў скім  
 ра ёне, быў арга ні за ва ны сту дэн цкі лет нік,  
 пры мер ка ва ны да этна ку ль тур на га фес ты-

ва лю «По кліч Па лес ся». У ван дроў цы пры ма лі 
ўдзел ўсе тыя, хто ці ка віц ца фа льк ло рам і этнаг-
ра фі яй, за йма ецца за ха ван нем і па пу ля ры за цы-
яй тра ды цый най спад чы ны бе ла ру саў.

На ма ган ня мі ўсіх удзе ль ні каў лет ні ка бы лі 
зда бы ты каш тоў ныя пры кла ды бе ла рус ка га фа-
льк ло ру, у тым лі ку са ма быт ныя пес ні і апі сан ні 
тра ды цый ных свя точ ных аб ра даў, што актыў на 
бы та ва лі ў гэ тым пры го жым кут ку Го ме льш чы-
ны мно га га доў та му. Кож ны з удзе ль ні каў, апы-
нуў шы ся ў сап раў дных па ля вых умо вах, змог за-
пі саць уні ка ль ныя фак тыч ныя ма тэ ры ялы, па-
шы рыць свой кру гаг ляд, па зна ёміц ца з но вы мі 
лю дзь мі і па спра ба ваць жыць у на мё тах.

Кож ная вё сач ка сус тра ка ла ўдзе ль ні каў лет-
ні ка ве ль мі гас цін на. Ба бу лі, рас каз ва ючы ці ка-
выя гіс то рыі пра да ма ві коў ці ле су ноў, спя ва ючы 
аб ра да выя пес ні, ве ль мі ра да ва лі ся за ці каў ле ным 
ва чам ма ла дых слу ха чоў. Ван дроў ні кі на ве да лі в. 
Бры нёў, в. Пціч, в. Да ра шэ ві чы, в. Ту рок, в. Бя ла-
на ві чы, в. Гра баў, в. Кон ка ві чы, в. Ма ка ры чы, в. 
Ляс ка ві чы.

Па сля ці ка вай па ля вой пра цы быў і сап раў-
дны ад па чы нак: жа да ючыя тра пі лі на фес ты валь 
«По кліч Па лес ся», які пра хо дзіў 25 жніў ня ў 
агра га рад ку Ляс ка ві чы.

Усе ўдзе ль ні кі сту дэн цкай экс пе ды цыі вы ра-
жа юць падзя ку Пет ры каў ска му рай вы кан ка му 
за пад трым ку ў пра вя дзен ні экс пе ды цыі.

Але на ПА ЎЛА ВА, аспі ран тка ДНУ 

«Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай ку ль ту ры, 

мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі»,

Пётр ЦАЛ КА, загадчык філіяла 

ДУК «Веткаўскі музей стараабрадніцтва 

і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярава» ў г. Гомель

Сва тан не

 Сва тац ца ішлі так, мы пры йшлі і пы та ем: «У 
вас іе це лі ца?» Іе, вот у ета го, хо чам ету це лі цу 
за браць. І ўжэ яны го ріл кой там аб ме нь ва юцца, 
за бі ра юць эта го, ста вяць ста лы там, чар ку юць і, 
спя ва юць.

* * *
Ха дзі це ж, маі сва точ кі, да ў ха ту
Па гля дзі це, маі сва точ кі, што ў мя не іе.
А ў мя не ж іе ба гац во ба га тэ.
А ў мя не іе ка роў ка, це лят ко,
Ка роў ка, це лят ко і ко нік ва ро ны.
Як я за пря гу, та я па еду.
— А ку ды ж ты па едзеш?
— У дру ге ся ло.
У дру ге ся ло за дзяў чы наю.
А тая дзяў чы на мне ад ка за ла,
І ска за ла: «Я ні ку ды не па йду».

Пес ня на за ру чы ны

Ой, штоб я зна ла, да я ве да ла,
Бліз кія за руч чы,
То б я па сла ла свай го та тач ку
У цём ны луг па ка лі ну.
У цём ны луг па ка лі ну та тач ка па йшоў,
Увесь луг аб ышоў, без ка лі на нь кі пры йшоў,
Без ка лі на нь кі пры йшоў.
Ой, дзі ця мае, дзі ця род нае,
Без ка лі на нь кі пры йшоў.
Со нцэ не грэе, ве чер не вее,
Ка лі на не зрэе.
Яшчэ та бе, маё дзі ця тач ка,
На вя нок не па спее.

Ка ра вай

На вя сел ле да зва ля лі пек ці ка ра вай та кім, 
штоб не ўдо вы бы лі, а та кія жан кі, штоб бы лі з 
муж чы на мі. Ка лі пяк лі ка ра вай так са ма спя ва-
лі пес ні: ка лі кла лі ў печ, ка лі вы ма лі з пе чы, 
так?

Да ра но ж ра на да ў том до ме ве се лье.
Да ра но-ра но да ўга дай це ба рэй е, што ў ём іе.
Да ра но ж ра но да ся мі па лей пша ні ца.
Да ра но-ра но да ся мі кры ніц ва дзі ца.
Да ра но ж ра но да ся мі кры ніц ва дзі ца
Да ра но-ра но да ся мі ку рэй яеч ко.
Да ра но-ра но да ся мі ка роў мас леч ко,
Да ра но-ра но да ся мі пчо лак мед очак.
Да ра но-ра но бла гас ла ві, ацец і маць,
Да ра но-ра но ка ра вай на стол пад аваць.

МА ТЭ РЫ ЯЛЫ ПА ЛЯ ВОЙ 
ФА ЛЬК ЛОР НА-ЭТНАГ РА ФІЧ НАЙ ЭКС ПЕ ДЫ ЦЫІ 
НА ТЭ РЫ ТО РЫЮ ПЕТ РЫ КАЎ СКА ГА РА ЁНА
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Упры гож ва лі ка ра вай квет ка мі ўся кі мі, ве ра-
бей кі не йкія пяк лі, с цес та пціч кі.

Гу ля лі тры дні. Дру гі дзень гэ та ўжо ў ха це 
жа ні ха. Так са ма спя ва лі пес ні.

Ой, вы ду я на го ру,
Гля ну, зір ну на во ду,
І рэ чка ці хе нь ко бя жыць.
Рэ чка ці хе нь ко бя жыць,
Без мі ла го труд но жыць.
О, без мі ла го труд на жыць.
Без мі ла га, без друж ка,
Без мі ла га, без друж ка,
Ой, на сер цы пя чаль, тас ка.
Вы йдзі глянь жа, мі лен кой,
Вы йдзі глянь жа, мі лен кой,
Ка кой ў мя не от чый дом,
Ка кой ў мя не от чый дом.
А ў том до мі ку жы ве,
А ў том до мі ку жы ве
Мая ма мач ка і ацец.
Мая ма мач ка і ацец.
Ой, бо жэ ж мой, бо жэ, мой бог.

На трэ ці дзень гу ля лі ў ма ла дое, ужэ ра бі лі 
ма ла до га, ма ла дую. Ка ра вай ўжо дзя лі лі там. 
Ужо пры каз ва лі там. Да рую там мя шок грэч кі, 
штоб у ма ла до га ста ялі яеч кі, там мя шок бу ра-
коў, штоб не ва дзі ла чу жых му жы коў. Да рую ка-
ро бач ку глі ны, каб па зва лі на хрыс ці ны. Бы ло 
та кое, што пе ра апра на лі ся жа ніх у ня вес ту, а ня-
вес та ў жа ні ха. Ма ла дую ра бі лі, вян ка надзе ва лі 
там з гар дзі ны. У кан цы вя сел ля з ня вес ты свек-
ровь зды ма ла вя но чак.

Мая гу ся сю ся-сю ся, мая кур ка дроб на ска ча
Па са доч ку хо дзіць да хо дзіць.
Ку ра ня так во дзіць да во дзіць.

Я слу жы ла ў пана да трэ цяе ле та,
За слу жы ла ў пана ка чач ку за ета.
Мая ка ча дроб на ска ча, мая гус ка сю ся-сю ся.
Мая кур ка па са доч ку хо дзіць да хо дзіць.
Ку рэ ня ток во дзіць да во дзіць.

Я слу жы ла ў пана чац вёр тае ле та.
За слу жы ла ў пана індзю ка за ета.
Мой індзюк тру лю лю, мая ка ча дроб на ска ча,
Мая гу ся сю ся-сю ся, 
 мая кур ка па са доч ку хо дзіць да хо дзіць.
Ку рэ ня ток во дзіць да во дзіць.

Я слу жы ла ў пана пя тае ле та.
За слу жы ла ў пана це лят ко за ето.
Мая це ля хвос том ме ле, мой індзюк тру ля ля.
Мая ка ча дроб на ска ча, мая гу ся сю ся-сю ся.
Мая кур ка па са доч ку хо дзіць да хо дзіць.
Ку рэ ня ток во дзіць да во дзіць.

Я слу жы ла ў пана шэс тое ле та.
За слу жы ла ў пана ба ра на за ета.
А ба ран мой кру та ро гі, па ла маў ён пану но гі.
Мая це ля хвос том ме ле, мой індзюк тру ля ля.
Мая ка ча дроб на ска ча, мая гу ся сю ся-сю ся.

Мая кур ка-ча ба тур ка, па са доч ку хо дзіць 
 да хо дзіць.
Ку рэ ня ток во дзіць да во дзіць.

* * *
Мая ка ро ва ўсё ўрэ мя ўця кае дадо ма, а я 

пры йшла і ка жу: «ба ба, (Ле на зва лі), па ма гі ма-
ёй ка ро ве». Дак вось яна возь ме ад рэ жа ку со-
чак хле ба да ка жа: «На вот на сып лі со лі і вот 
эты хлеб, я та бе на шап чу, а ты ідзешь, ні ко му 
не па ва ра чы ва ешся, ні с кем не га ва ры, і за-
йдзеш у са рай, і ад дай ка ро ве, і ска жы: «Пер-
вым раз ком, леп шым час ком, Гос па ду Бо гу па-
ма лю ся, Пра чыс тай Бо жай Ма це ры па кла ню-
ся, Пра чыс тай Бо жай Ма це ры, да по маш чы 
ста ці, чор най ра бой ка роў ке. На га ре ста іць 
пріс тол, на пріс то ле са лаў ёў кніж ку чы тае, ма-
ей ка роў ке. Дзе та бе ка роў ка ста ла: на пі це ны, 
на ідзе ні, на тра ве, на ядзе, на расе, а ка роў ка 
мя не ўзлю бі. Я з па ма ган нем, а Гас под Бог з 
пад уван нем, а я з па ма ган нем». І так дзе вяць 
ілі шэсць раз так ка жа, шэсць ілі дзе вяць раз. 
Яна ста рая та кая баб ка бы ла, яна очэнь-очэнь, 
дзе вач кі, усё зна ла. Каб яна, дай Бог жы ла, яна 
б вас на ву чы ла. Вот, а па том яна мя не яшчэ на-
ву чы ла, як дзе так ля чыць. Вот ба ба Ва ля то жа 
знае, як дзе так ля чыць. Дак хай па чы тае вам. 
Мая свяк ру ха о то то жа знае ба га та, змяя ка ро-
ву ўку сіць — яна то же зна ла, як ля чыць.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы

ад Ды бы Ва лян ці ны Мі хай лаў ны, 1958 г. н.,

Аскер ка Ва лян ці ны Пят роў ны, 1940 г. н.

Вя сел ле

 Ка лі за ру ча лі дзеў ку, спя ва лі:

То б я по сла ла сво го та тач ка
У цём ны луг по ка лі ну,
У цём ны луг по ка лі ну.
Та тач ка ўвесь луг аб ышоў,
Без ка лі на нь кі пры йшоў,
Без ка лі на нь кі пры йшоў.
Ой, бя да мае дзі ця род нае,
Без ка лі на нь кі я пры йшоў.
Со нца не грэе,
Ве цер не вее,
Ка лі на не зрэе.
А та бе ж, мае дзі ця тач ко,
На вя нок па спее.

Ка ра вай

А хто мог ка ра вай пек ці. Пек лі ка ра вай то ль кі 
тыя жан кі, што бу лі з муж чы на мі. Упры гож ва лі 
ка ра вай квет ка мі ўся кі мі, ва ра бей чы ка мі. Гу ля лі 
тры дні. Дру гі дзень у ха це жа ні ха.

* * *
Ой, вы йду я на го ру,
Гля ну-зір ну на во ду:
Рэ чка ці хе нь ко бя жыць,
Рэ чка ці хе нь ко бя жыць,
Без мі ла го труд но жыць,
Без мі ла го труд но жыць.
Без мі ла го, без друж ка
На сер цы пя чаль-тос ка.
Ой, ідзі глянь жа, мі ле нь кой,
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Ой, ідзі глянь жа, мі ле нь кой,
Ка кой ў мя не от чый дом,
Ка кой ў мя не от чый дом,
А ў том до мі ку жы ве,
А ў том до мі ку жы ве.
Мая ма мач ка й от ец,
Мая ма мач ка й от ец.
Ой, Бо жа ж мой, Бо жэ,
Ой, Бо жа ж мой, Бо жэ.

* * *
Ка ра вай дзя лі лі і пры каз ва лі: «Да рую вам мя-

шок грэч кі, штоб па спя ва лі яеч кі. Да ру мя шок бу-
ра коў, штоб не ха дзі ла да му жы коў. Да ру ко ро-
бач ку глі ны, штоб по зва лі на хрыс ці ны».

А па сля сва дзь бы, пры клад на праз ты дзень, 
пры язджа лі да ма ла дых гос ці.

Пус ці сва ху ў ха ту,
Пус ці сва ху ў ха ту,
Ха ця руч кі па грэць,
Ма ла дую па гля дзець.

Пес ня:

А ў на шо го сва та хо ро шая ха та,
А ў на шо го сва та хо ро шая ха та:
Печ яго по бе ля ная,
Доч жа ж яго ка ха ная.

Сва тан не

Пры хо дзяць у сва ты да ня вес ты і ка жуць: «У 
вас е ця лі ца?» Ка жуць, што е. По тым да да юць: 
«Дак мы хо чам гэ ту ця лі цу за браць». По тым аб-
ме нь ва юцца га рэл каю, стаў ля юць ста лы.

Ха дзі це ж, мае сва точ кі, да ў ха ту.
Па гля дзі це, мае сва точ кі, што ў мя не е.
А ў мя не ж е бо гат ство бо га то,
А ў мя не ж е ка роў ка й ця лят ко,
Ка роў ка й ця лят ко, шчэ ко нік ва ро ны.
А я за пра гу, а я па еду.
— Ку ды ж ты па едзеш?
У дру ге ся ло,
У дру ге ся ло за дзяў чы наю.
А тая дзяў чы на яму ад ка за ла:

Пад га рою рас туць вер бы,
Што я і на са дзі ла.
Жда ла-жда ла мі ле нь ка га
Да пла ка ці ста ла.
Жда ла-жда ла мі ле нь ка га
Да пла ка ці ста ла.
Не плач, дзеў ка,
Не плач, крас на,
Та ка твоя до ля.
Па лю бі ла ка за чэ нь ко
І к ме ся цу стоя.
Па лю бі ла ка за чэ нь ко
І к ме ся цу стоя.
Па лю бі ла не са ма я,
Па лю бі ла ма ці.
Яна мне ж і пры ка за ла
Яго ша на ва ці.
Яна мне ж і пры ка за ла
Яго ша на ва ці.

Ша нуй руч кі, ша нуй нож кі,
Шчэ й ка рыя во чы,
Штоб не ха дзіў да дзяў чы ны
З по зняе но чы,
Штоб не ха дзіў да дзяў чы ны
З по зняе но чы.

* * *
Спі, мой сы нок
Бо пры йдзе шэ ра нь кі ваў чок,
Возь ме ця бе за ба чок

* * *
Цём на ноч ка, ба юся,
Цём на ноч ка, ба юся.
Па йду ў рэ чку ўтап лю ся.
Не та пі ся, мі лая,
Не та пі ся, мі лая,
Бо ха лод ная ва да,
Бо ха лод ная ва да.
Ох, а ты ж, мі лая, мо ло да.
Ох, а ты ж, мі лая, мо ло да.
Твая жыз ня до ро га,
Твая жыз ня до ро га.

* * *
Бу ло ў тат ка тры сы ноч кі,
Тры сы ноч кі, тры ж до ча ры.
Тры ў раз бой по шлі,
А стар шу доч ку лю дзі ўзя лі,
Стар шу доч ку лю дзі ўзя лі.
Дру гу доч ку звя ры з’елі,
Дру гу доч ку звя ры з’елі.
Трэ ця доч ка во лы па сла,
Во лы ж па сла-по гу бі ла,
Па йшла шу каць-за блу дзі ла.
Яна шла ле сом, ле сом гус тым,
А ў тым ле сі огонь го рыць,
А ў тым ле сі огонь го рыць,
А ко ло огня раз бой ся дзіць.
Адзін ся дзіць — лю ль ку ку рыць,
Дру гой ся дзіць — ка шу па рыць.
Дру гой ся дзіць — ка шу па рыць,
Трэ ці ж ся дзіць — дзеў ку ма ніць.
— Сту пай, дзеў ка, ў на шу ві ру,
Бу дзем есці ка шу ўмес ці.
Одзін ка жа: «За ру бай мо».
Дру гой ка жа: «Не за ймай мо».
Трэ ці ж ка жа: «По пу тай мо».
Наш ба ць ка бо га то год
У на шу ро ду вя лі ко го.
А я ж ба ць ка не бо га то год,
І ў на шу ро ду не вя лі ні ко го.
Бы ло ў тат ка тры сы ноч кі,
Тры сы ноч кі, тры ж до ча ры.
Тры ж сы ноч кі ў раз бой по шлі,
Стар шу доч ку лю дзі ўзя лі.
Стар шу доч ку лю дзі ўзя лі,
Трэй ця ж доч ка во лы ж па сла,
Во лы ж па сла — по гу бі ла,
По йшла шу каць-за блу дзі ла.
По мле мо саб ра ці мо го,
Вы ве дзь мо сяс тру на до ро гу.
Штоб му Бо гу не згрэ шы лі,
Штоб му сяс тру не лю бі лі.

* * *
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лій,
Да і к ёй прышло сям сот ма лад цоў.
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Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій,
Сям сот мо лод цоў, тры бра це ечкі.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій,
Пры няс лі і к ёй тры гос цін чы кі.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Одзін гос ці чык — пяр ло вы вен чык.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Дру гі гос ці чык-зо ло ты пяр сцё нок.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Трэ ці гос ці чык — зо ло ту су кен ку.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Пяр ло вы вен чык го лоў ку кло ніць.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Зо ло ты пяр сцё нок — ру ча нь ка ззяе.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Пры йшла на мес то — мес то за ззя ло.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Мес то за ззя ло — дзі ця по та ло.
Свя ты ве чор, Святы Ва сі лій.
Ці ты по поў на, ці ко ро леўна
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Яко ві на доч ка, як пана доч ка.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.

Хлоп цу спя ва лі

Ой, ра но-ра но пеў ні по пе лі.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Да ішчэ ран ней Ва сі лёк устаў.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Ва сі лёк устаў, звон ко за зво ніў.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Звон ко за зво ніў, брат цаў по го ніў.
Свя ты вя чор, Свя ты Ва сі лій.
Уста вай це, брат цы, сяд лай це ко ні.
Свя ты ве чар, Свя ты Ва сі лій.
Сяд лай це ко ні, язджай це ў поле.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
На полю Ва не, на полю Га не.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Та бе, та тач ко, не на двор.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Та бе, ма моч ко, не за стол.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Дай на ву чай жа, як са ма зна еш.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Штоб тон ко пра ла, а звон ко тка ла.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.
Ця бе, ма моч ко, до й на зы ва ла.
Свя ты ве чор, Свя ты Ва сі лій.

* * *
Як ка ля да ваць ха дзі лі, то са бя ром ся ўча ты рох 

ці ўпя ці, возь мем сум кі і ідзём. Га рэл ку бра лі, гро-
шы. Як у ха ту за хо дзі лі, ка за лі: «Доб ры ве чар, 
пане гас па да ры. По зво ль це пес ню по ве дам ляць». 
Ран ней спя ва лі пад вок на мі ці ў ха ту за хо дзі лі.

Дзя ды

На дзя ды на стол боршч з гры ба мі стаў ля лі ці 
што-не будзь іншае да і ўсё. Ве ча рам ка за лі: «Дзя-
ды-дзя ды, про сім вас есці». А на дру гі дзень вы лі-
ва юць яго на двор, бо свін ням не ль га.

Ра даў ні ца

На Ра даў ні цу яйкі на вак но ла жыць трэ ба бы-
ло так, каб ме сяц ба чыў яйкі гэ тыя.

Юр’я

На Юр’ю пер шы раз як го ніш жы вё лу, то па-
трэб на браць са ло, хле бец і об яза це ль но яеч ко. 
По тым па сту ху ад даць гэ та ўсё. Ка лі вы го ня еш 
ка ро ву пер шы раз, то све ча наю вер боч кою ёй па 
спі не да сі 3 разы да і ўсё.

За пі са на ў в. Ту рок

ад Ган ны Ула дзі мі раў ны, 1929 г. н.

Ка ля ды

 Ну, як тыя го ды, як бу лі шчэ ме нь шыя, то ў 
нас ся ло не та кэ бу ло вя лі кэ. Ігра лі, спя ва лі па 
ву лі цах. А сён ня ўжо на на шай ву лі цы мо пяць 
хат жы вуш чыя, а то ўжо ні ма ні ко га. І на Но вы 
год збі ра лі ся, на ўся кія пра зні кі. Кож ны дзень 
тут па ву лі цы ігра лі, спя ва лі. І хлоп цы збі ра лі ся, і 
дзеў кі на ка ля ды. Ма ла дзёж гу ля ла, ха дзі лі па 
ха тах зве ча ра. Пес ні спя ва лі:

Ой, но вае на раж ден не бо жая сі ла,
Што спа ра дзі ла Бо жа Ма рыя
Бо же во сы на.
На ра дзіў ся Сын Бо жый
Дзе вай Ма ры ей.
Цём нае на чы,
Яснае за ры,
Бо же во сы на.
З цём нае на чы,
З яснае за ры,
Бо же во сы на.

І мо ло дыя спя ва лі хо дзі лі, і ста рыя.

Ка ля ды

На Но вы год ва ры лі куц цю, на Хрыш чэн не з 
пяр лоў кі. Стаў ля лі ў печ, ва ры лі. Ло жы лі не-
йкую со ло му на по куць, по тым яе стаў ля лі. А 
ўжэ як ідуць пер выя спя ваць, дак ужо стаў ля лі 
на стол. Гэ та со ло ма ля жа ла, а ўжо на дру гі дзень 
яе вы кі да лі. Ко ро ве кі неш ці ско ту яко му. Куц ця 
— гэ та ўжо як за кон. Усе ся да лі ва кол ста ла і па-
траб ля лі, елі яе пе рад Но вым го дам і пе рад 
Хрыш чэн нем по стная бы ла. А як за ста ва ла ся 
куц ця, то ку рам да ва лі.

Ва раж ба

Дзеў кі га да лі, да бе га лі дрэ вы об ды ма лі. Як 
дзе сяць раз, дык, зна чыць, за муж вы йде.

Трой ца

А на Тро іцу ў нас то ль кі га лін кі лі пы ды бя ро-
зы ло ма лі. І на два рэ за ты ка лі лі пу. Гэ та за кон та-
кі быў. Усе го ды лі пу ла ма лі. А по том гэ тую лі пу 
збі ра лі ды ў печ ку кі да лі, шоб не ва ля ла ся. Ра нь-
ше ў дет стве, як мы бу лі яшчэ ма лыя, по йдзем ў 
лес ды та кія бя ро зы вы ся чэм, по пры цяг ва ем. 
По тым за коп ва ем, дзве бя роз кі. З од но го бо ку і з 
дру го го, а по тым бра лі ды яшчэ ва кол яе пя соч-
ком по сы па лі.

По прад кі (Пі лі паў ка)

А на По прад кі збі ра лі ся. Шчэ ў нас бу ла ста-
рая ха та, дык там дзеў кі збі ра лі ся ды ку дзе ль ню 
пра лі, а хлоп цы ў кар ты гу ля лі. Ну, гэ та ўжо ў 
дзе каб рэ ме ся цы, як снег на па дае.
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Ра дзін на-хрэ сь бін ная аб рад насць

Ну, як до ма ро жа юць, то баб ка ку пае пер шы 
раз дзі ця. Яна пя лён ку пры но сіць з са бою. А як 
вы бі ра лі хрос ную, гэ та з род ні ўжо бра лі сво ёй. 
Ка лі пры хо дзі лі да ку ма з ку мой, да ва лі под аркі. 
А ўжэ кум куп ляе под арка на во рож де на му. Ка лі 
хрыс ціць вез лі, то ка лі хлоп чык — хрос ны, а ка лі 
дзе вач ка — хрос ная вы но сі лі з ха ты. Так от пра-
мо і еха лі. Зра зу ся дзем по час ту емся, а по тым 
ко ло ха ты се лі і па еха лі. А ка лі ўжо хрыс ці ны 
бы лі, то ба ба ва ры ла ка шу з пша на. Ва ры ла ў 
гор шчэч ку, і об яза те ль но нада бы ло, каб кум 
роз біў гор шчэч ка. Куп ля лі ў нас ка шу, але ўсё ж 
кум ста раў ся, каб ён сам хоць на руб ля бо лей. 
Ка шу рэ за лі на та рэ лоч кі і стаў ля лі на стол. А ча-
рап кі тыя, што за ста ва ліся, кі да лі одзін од но му 
ку ды-не будзь.

Сва ты

У сва ты пры хо дзі лі ў суб оту ці ня дзе лю. У 
пост не ль га бы ло. Звы чай на дзеў ка, хло пец, 
хрос ная ма ці, хрос ны ба ць ка ішлі ў сва ты. Го-
во ры лі, шоб чот ное чыс ло бы ло. За хо дзі лі ў ха-
ту ды пы та лі ся, дзе на ша дзеў ка, пус ці це ў ха ту 
нас. Ка за лі, про дай це нам цёл ку свою, уся кія 
шут кі бы лі. Ка лі яны ў ха ту ішлі, то з са бою 
бра лі бул ку хле ба, га рэл ку. Ка лі ўсе пры йшлі, 
то са дзі лі за стол ўсіх, а по тым на лі ва лі ды вы-
пі ва лі.

Сва дзь ба

Сва дзь бу гу ля лі, ско ль кі га рэл кі е. А ра нь ше 
труд ней бу ло. Два дні гу ля лі: у суб оту на чы на лі, 
а ў ня дзе лю ці пан ядзе лок за кан чва лі. Дзеў кі збі-
ра лі ся, каб апра наць ма ла дую. Мы збі ра лі ся ў 
ха це под ве чар. Яе на ра жа лі. Гэ та шчы та ла ся ў 
нас друж кі. Плац це пер вая друж ка адзя ва ла, по-
тым надзя ва лі вян ка. У пры дан нае бра лі з са бой 
тка ныя про сцін кі і пад ушкі. От як дзеў ка ідзе за-
муж, то яна пе ра во зі ла ўсе свае. У суб оту ўве ча-
ры пры язджаў хло пец са сва імі хлоп ца мі. По тым 
за хо дзі лі ў ха ту ды вы куп ля лі. Вы во дзі лі пад ме-
ну ім. А яны ка за лі: «Не бя ром, яна ста рая». Ёлку 
ра бі лі друж кі. Збі ра лі ся дзеў кі, укра ша лі, а ўжэ 
як дзеў ку вя лі к хлоп цу, то яны тан цу юць там, 
спя ва юць. Ёлку вы куп ля лі. Но вы куп ля ла ўжо 
ма ла дзёж. А сён ня ўжо гэ та га ні ма. Як збі ра-
юцца вы хо дзіць, дзеў ка бя рэ іко ну, і ўжэ з іко-
ною ідуць ту да. Ма ла дыя ішлі ўпя род, а ста рыя 
зза ду. Свяк ру ха, ка лі ма ла дыя ўхо дзі лі ў ха ту, 
об сы па ла жы том. Гэ та та кі за кон буў, штоб доб-
ра жы лі.

Ка ра вай

Ка ра вай і са мі пек лі, і куп ля лі. А ка ра вай 
пек лі дзеў кі свой, а хлоп цы — свой. Ко пей кі 
кла лі ў цес та ка ра вая. З му кі, са ха ру, уся кай за-
пра вы пек лі. Уда ва не маг ла пек ці ка ра вай і раз-
вод ная. Вы бі ра лі та кіх, што ў па ры жы ве ўсё 
врэ мя. Уся кія ігруш кі на ка ра вай ра бі лі. Ка ра-
вай дзя лі лі ў суб оту, як кон ча ла ся гу лян ка ў 
дзеў кі, то ўжэ ў дзеў кі. Дзя ліў ка ра вай хрос ны 
ба ць ка. Вы но сіў так са ма хрос ны ба ць ка. Пер-
ша га вы зы ва лі ба ць ку, а по том хрос ны. Як да-
ры лі, га ва ры лі пры каз кі: «Да рую медзі, штоб 

бу лі дзе ці, як мя дзве дзі». Ка лі бы ло за сто ле, на 
гар мо ні гра лі. Тан ца ва лі: і поль ка бы ла, і ва льс, 
і стра да нія. Да чорт іх ве дае, ко ль кі гэ тых тан-
цаў бы ло. І ў пан ядзе лак то жа пі лі дзень, ды і 
ўсё. Ра нь ше бы ло, ка лі хлоп цы ідуць да жа ні ха, 
то і ку рэй па кра дуць, і ўсё. А то і па ра ся ўкра-
дуць. Хто што ўкра дзе. Сто лы стаў ля лі. От як 
ўжэ едуць за піс вац ца, то на пе ра дзе стаў ля лі 
сто лы. А мо ло ды га рэл ку стаў ляў. Лю бы ча ла-
век мог па ста віць га рэл ку. Ла жы лі бул ку хле ба. 
Стаў ля лі га рэл ку, а хлеб за бі ра лі.

Ня вес та на трэ ці дзень у пан ядзе лак бы ла ў 
жа ні ха, то мож на бы ло ісці да ма це ры.

Пры кме ты на па ха ван не

Па мрэ ча ла век, то зер ка ло за кры ва лі чор нам 
ма це ры ялом.

За мо вы

От як ўстрэ ціш ся, а дзі ця ве ль ма пла чэ, надо 
ка заць: «Ко соч кою об ка шу ся, гра бе ль каю от-
гра бу ся». 3 разы трэ ба так ска заць, каб яму доб-
рэ бу ло.

А яшчэ пуд за га вор ва лі: «З кас цей, з маш чэй, 
з ру мя на, ад це ла, ад чыс та га сер ца».

От як но гу звіх неш, то га во раць: «З кас цей, з 
мош чэй, з ру мя на, ад це ла, ад чыс та га сер ца по 
кос цях не ха дзі це, кас цей не ла мі це». 3 разы па-
трэб на ска заць. Ну, там ба ба пе ра хрыс ціц ца, па-
мо лі цца да і ўсё.

Як гэ та га мо няць, так і на во ду шап та лі. Ад 
уро каў шап та лі: «Гос па ду Бо гу па ма лю ся, 
Пры чыс тай Бо жай Ма це ры па кла ню ся. Пры-
йдзі це, па ма жы це май му дзі ця ці ўро кі ўга во-
ра ці. Уро кі-зу ро чыш ча ідзі це на ўро чыш ча. 
Хто май му дзі ця ці ўра чыць, хай на свой го па-
ба чыць». Так от 3 разы. Гэ та шап таць на дзі ця і 
на во ду мож на. У бу ты лоч ку во ды на бі ра лі, по-
тым ся дзе лі з ёю і пе ра га вар ва лі. А піць ва ду 
3 разы на дзень.

За пі са на ў в. Ту рок

ад Ма роз ка Надзеі Афа на сь еўны, 1939 г. н.

Ка ля ды

 А вось як ра ней ха дзі лі спя ва лі пес ні, каб гас-
па да ру асоб на, ну, там гас па ды ні, хлоп цу, дзеў-
цы. Пад акном ка ля да ваць ха дзі лі, ну, шчэ мы пе-
лі: «Ого-го, ка за…»

Ого-го, ка за, ого-го, се ра.
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.
Дзе ко за рож ком, там жы то стож ком,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.
Дзе ко за топ-топ, то там жы та сев ком,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.
Дак по слу шай це, што ў не бі гу дзе,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.
Сам Гос подзь ідзе, рэ чэ нь ку ве дзе,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.
Сві чэч ку су сід за бе ры,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лей.

Ну, вот та кое ка ляд ное. Всег да ве ча рам со-
нца за хо дзіць і ідзем, вы йдзеш ве чо ром і слу ха-
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еш, дзе соб ака за гаў кае. О, у той сто ро не, зна-
чыць, там пер вые бу дуць сва ты. Там пер вая бу-
дзе сва дзь ба. А быс трэ нь ко пе ком блі ны і бе гом 
ідом. Еслі ця бе хто стрэ ціць і ска жа, што ты ня-
сеш, зна чыць, ты вы йдзеш у гэ том го ду за муж, 
а еслі не — нет. По том ешчэ едзеш і ста ра ешся 
хут ко за йці у дом, і шоб об яза це ль но ця бе хто 
пры гла сіў, осо бен но дзе воч кі. Еслі хто ска жэ: 
«Про йдзі, чо го ты сто іш!» — вы йдзеш за муж, а 
еслі ска жэ: «Ну, ідзі сядзь!» — бу дзеш ся дзець 
шчэ год.

Пра ка зу шчэ спя ва лі пес ню, ра бі лі ка зу. Хто 
ро гі якіе зро біць, мас ку, пе редзе ва лі са мы, і бус-
ла ро бі лі, і жа бу ро бі лі. Жа бу ро бі лі так: ча ты ры 
ру кі і но гі, і тут ужэ шо вы дзе лы ва еш на го ло ве, і 
ўжэ то жэ так пры га еш, ся дзіш і пры га еш. А ка зу 
так ва дзі лі, адзя ва лі мас кі. А мас кі хто куп ляў, 
хто сам муд ро ваў.

А ў нас ко зы е, ну, так вот эта, ро гі вы сы ха-
юць, і пры вя зы ва ецца сю ды, тут лён ве ша еш, бо-
ро да та кая, і жы вая ка за ідзе. Пад вок на мі ха дзі-
лі, сту ка еш і ка жэш: «Пан-гас па дар, да зволь пес-
ню спя ваць, чы так ка ля ду даць?» Вот і слу хае, 
ка жэ: «Спя вай це!»

Са мо гон кі сто ль кі на збі ра ем, ме шок, а дру-
гая ко ман да ця бе встре ціць, мы по бег лі ву го ном, 
на збі ра лі ўжэ цэ лы мя шок і бя гом, вы ля тае дру-
га ко ман да і за гэ тую на шу но шу, што на спя ва лі, 
по ко ці лі і от обра лі. Ідом, пла чу чы, без ні чо га, 
ужэ ня ма ні чо го дзе ліць.

Пе лі пес ню:

Ой, ра но, ра но ку ры по пе лі,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю,
Свя ты ве чор, свя ты Ва сі лю.
(За бы ла ужэ, чэс но, про сці це…)

Ка ля дзін, ка ля дзін, я ля мам кі адзін,
Па ка ле на ка жу шок, дай мне, мам ка, 
 пі ро жок (або баб ка).
Не да сі пі ро жок, то дай са ла.
Не да сі са ла, дай кол ба су,
Еслі не да сі кол ба су, я ха ту роз не су...

А ко лі раз у цёт кі на шай ся дзе лі, пры бег лі 
дзет кі спя ваць.

Ту ды рог, сю ды рог, да вай, баб ка, пі рог,
А дзе той рог, по ка жы той рог?

Ну, інце рэс но бы ло. А за ве чор, ко лі ідзе ко-
ля да, ско ль ко тых пі ро гоў пе ком, а об яза це ль но 
гро шы дзе якіе ко пей кі да ваць. Куц цю ва ры лі, 
об яза це ль но. Куц ця ва рыц ца пе рэд Ка ля да мі. 
Ста вяць там на ла ву, дзе іко на сто іць, стол сто-
іць. І вот як-то мы пе ре но чу ем, і под ве чор соб-
іра ецца уся род ня. Хто з гар мо нью, куц ця, сен ні 
ўсе ста вяць міс кі, по лож цы куц це. Ну, вя лі кім 
по сто грам на лі ва юць, а мы ма лые, то нам піць 
кам пот.

Гар шчок з куц цёй на ла ву ста ві лі, там ска-
цер ка за сла на, аб яза це ль но,се на ло жыш пад 
ска цер ку, на верх ска цер ка. Ка роў ра ней бы ло 
ба га та, і каб се на бы ло ба га та. Куц цю ра бі лі з 
пяр лоў кі. На куц цю вес ну гу ка лі. Ну, чо го у 

окно сту ка лі, об яза це ль но тры разы, і ка за лі: 
«Ма роз, ма роз, хо дзі ка шу есці, ма роз, ма роз, 
хо дзі ка шу есці».

Ні каг да, ка лі ба ць ка з ма ці не па мо ляц ца, 
ніх то не ся дзе за стол, ні каг да. У ра док нас ма-
ці стаў ляе, во на мо ліц ца, а мы за ёю па ўта ра-
ем. А ко лі ядзяць за ста лом, а ты па про буй 
дзёр ні са, то ба ць ко той дзе ре вян ной лож кой 
як дасць.

Га даць то ўсе га да лі, осо бен но як шчод рэц ве-
чор. І зер ка ло ста ві лі, і во ду ста ві лі, свет ту шы лі, 
свеч ку па лі лі, і за мкі под под ушку ло жы лі. За му-
ка еш за мок, откры ва еш, ло жыш под го ло ву і ло-
жыш са спать, і го во рыш: «Су жа ны-ра жа ны, 
пры снісь, по ка жысь, ко то ры ты мне бу дзеш. І 
ло жыш са спать. І бы ло та кое, што сніў ся. Плот 
аб ні ма лі. Под бе га еш і хваць за бор: ско ль ко схва-
ціш, еслі ў па ры — зна чыць, у гэ том го ду за муж 
вы йдзеш. Яшчэ блі ны кі да лі, ва лен кі, па лкі. Я ва-
лен кі кі да ла, за кі ну ла ва лен ка і не на шла, так зі-
му ў одным про хо дзі ла.

Стрэ чан не

На Стрэ чэн не пу га ло ро бі лі, спа ль ва лі яго. І 
ўжэ ідзеш, вяс ну стрэ ча еш і кры чыш: «Ой, вяс на, 
ой, вяс на, ой, крас на, што ты нам пры нес ла?»

Пу дзі ла ра бі лі так: возь меш па лку, надзе неш 
ру баш ку, се но скру ціш, га ла ву надзе неш, на по-
гра бі спа ль ва лі.

Са ро кі

Са ро кі — со рок свя тых. Гэ та пе рэ кі да еш це-
раз са рай або ха ту со рок па лок. Для то го, каб ку-
ры яйкі доб рэ не слі. Пек лі ўся кіе кор жы кі, пі-
рож кі з пціч ка мі, со рок пі рож коў пек лі.

Юр’я

На Юрыя хвос ты об рэ за лі ко ро вам — гэ то 
раз, а два — вы го ня лі на росу, каб ве дзь ма мо-
ло ко не от бі ра ла, сгла зу каб не бы ло. Каб ка-
ро ву не зу ро чы лі, став ля лі вед ро во ды, каб 
бы ла ко ро ва по ўная. Яйцо ло жыш, каб бы ла 
ко ро ва по ўная. Той, шо крос тка лі, ло жы лі, 
коб ко ро ва не пу та лас, об яза це ль но, шоб ко-
ро ва пе рэй шла це рэз гэ тэ. Бе рэш вер бу свя-
тую, свеч ку, пе ре хрыс ціш са і про га ня еш гэ-
той вяр бой ко ро ву, пры дзеш до до му і ту вер-
боч ку за тык неш у са рай над ко ро вой, і во на 
усе ле то там сто іць.

Ве дзь мы

Ну, ве дь мы. Есць бе лая ма гія і чор ная, во на 
бы ла і есця. У нас у хлеў ха дзі ла жа ба здо ро вен-
на, а по том у нас у ко ро вы мо ло ка ня ма. А пры-
шоў дзя ць ко, а та кі вуж вы поўз за сес лі мо ло ком 
зліў са. І ка жуць, гэ то на слан но. А по тым на ша 
ка ро ва пра па ла, мы яе дзве не дзе лі шу ка лі і на-
шлі ў двух са сен ках, ка за лі там ве дзь му ўцяг лі, 
яна там стоя і здох ла, і да жэ не па ла. На шы ба бы, 
пра ба бы шчэ рос каз ва лі: бы ла чор ная ма гія і бе-
лая ма гія. І му жы кі, і жэн шчы ны гэ тым за ні ма-
лісь. Яны ве ды бра лі ад сва іх прэд коў. Да жэ я 
знаю это го по кой но го, шчо с Бо ры сі чы ной Ле-
ной жыў, ды яго ба ць ко Во ло дзя — от вон пры-
йшоў, а мы з Ле ной гу ля лі, у шко лу хо дзі лі: я — у 
трэ ці, во на — у пя ты. А ба ць ко пры йшоў да по-
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здо ро ваў са, ды ка жэ: «Ну, ка жуць, ты зна еш, а 
шо ты хо чэш? Ну, от шо то бе по ка заць?» А во ны 
то ль ко ха ту зро бі лі, а вон як свіс нуў, по ўно во-
рон на ле це ло, і ў вок на, і ў дзве ры. А мы так по-
пу жа лі са, дзед свіс не — усе во ро ны тут.

У нас яго ўсе бо яліс. Еслі че ло век еты, ко то ры 
за ні ма ецся, му чыц ца, не мо жа па мер ці. Я знаю, 
со мной жы ла со сед ка, ка жэ: «То моч ка, я ні чо го 
не ўмею то ль ко с по ро са про шчэ ні кі со гнаць». А 
як жэ вы тые про шчэ ні кі про го ня еце. А ты ду ма-
еш, лег ко? Трэ ба го лой роз дзец ца, до ўсхо да со-
нца по росе кру гом об бег ці і мо літ ву чы таць. Хо-
чэш я ця бе на ву чу. А я — ох, не хо чу. Яна по мі ра-
ла мо тры дні. У по тол ку дзір ку про круч ва лі, каб 
сі ла вы ле це ла.

* * *
Про шчэн ні кі — гэ то ве роб’еў. Ра ней про со 

вез дзе се ялі, дык яны ўсе вы бя руць, вы тру сяць 
усе то про со. Але на, е от Жо го лі ха, по мер ла ў 
бо ль ні цы ў ре ані ма ціі, а я ж по бе гу дыж по ба чу, 
ка жуць, по мер ла. Яе то ль кі за ко па лі, а мы опоз-
да лі, а вот сю дою поўз нас тры віх рэ до не ба, ну, 
ду маю, як упу та юся, спа ра лі зуе, а яны бо ком, 
бо ком, і ўсе пра мо на клад біш чэ. Опоз да лі. Мы 
ее до ма жда лі, а яна у бо ль ні цы, а во ны с бо ль ні-
цы і на клад біш чэ.

Пост

А яшчэ моц но інце рэс но пост ідзе, вя чэ ра у 
нас бы ла, а вя чэ ра, го во раць, дзя вік усоп шых по-
мі наць об яза це ль но. Сто іш ве ча рам, трэ ба, коб 
бы ло дзве над цаць блюд. Ра ней не бы ло з чо го, 
але счы та ло со і хлеб, і ва да счы та лась, і ўся кам-
по ту ма ці на ва рыць, кі се лік, што-не будзь 
потрош ку. І сям’я соб іра ецца, і са дзім ся за стол. 
Ба ць ка з ма це рью мо літ ву чы тае, мы вні ма це ль-
но слу ха ем. Міс ка одна ста но віц ца — это ўсоп-
шым потрош ку, там свеч ка го рыць, по ку ша еш, 
ма ці з ба ць кам спяць, па ма лі лі са. Мы ся дзім, хто 
бо льш со жок соб ерэ, той гры бы бу дзе доб рэ 
соб іраць.

Трой ца

На Трой цу ідуць у гос ці. Гэ та пры сто ль ны 
пра зднік. Ха ту клё нам укра ша лі, бя ро зай, як 
кра сі во бы ло, ідзеш у лес, вы руб ва ем дзве бя-
роз кі са мо ма ло, у ра док воз ле ха ты за коп ва ем 
тыя бя роз кі, за сы па ем жоў тым пя соч кам. Вот на 
тых бя роз ках, мы ж дзе ці, укра ша ем той двор, а 
кру гом лі па і клён. Это счы та лось свя тое. На іко-
ны ло жыш, у дзве ры, і ў са раі, і кру гом, так во но 
і ві сіць. Лі па очэнь па ма гае, і ця пер ана па ма гае 
дзяў чон кам ат на ры ваў.

Ку пал ле

Ку па ла у нас пра здно ва лі. Ве ча рам соб іра лі са 
і кос цер па лі лі, у нас на бо ло ньі, і чэ рэз огонь пе-
ре скак ва лі. Спя ва лі пес ню: «Ой, ра но, ра но на 
Іва на».

На Ку па ла шу ка лі па по роць-квет ку, ха дзі лі ў 
лес, а на дру гі дзень на Іва на Ку па ла ідзем у лес, 
ну, вот ні раз очку ніх то не на шоў тую квет ку, ні 
раз очку, ско ль ко мы не пры гля да лі са, ні разу. Ка-
жуць, як най дзеш па по роць-квет ку, бу дзеш 
шчас лі вы, бу дзеш роз ум маць. У гэ ту ноч ве дзь мы 

хо дзяць. Мы спа ль ва лі яе, ро бі лі пу жа ло і спа ль-
ва лі, зна чыць, не бу дзе ве дзь моў.

Ко ле со за кап ва лі, шоб бус лы са дзі ліс, это 
пер ва по мошч ім бы ла. Дзе ло ў том, што бу сел 
то ль ко воз ле лю дзей се ліц ца. Ка жуць, да ўно, да-
ўным-да ўно, па рень та кі хо дзіў, і што-то на вре-
дзіў. Яго Бог прэв ра ціў у бус ла: «Ха дзі, са бі рай 
тое, што ты рас кі даў». Бог яму даў тор бач ку, і 
яму трэ ба бы ло за нес ці яе на край све ту, не раз-
вя зы ваць, а ён раз вя заў, а там бы лі ву жы, жа бы, 
і вон ска заў: «Аста вац ца та бе са спа кон вя коў гэ-
тай пці цай і збі раць».

Жні во

На жні во аб авяз ко ва да лжны быць чыс та 
адзе тыя, па мыц ца, а та ды на чы наць жаць. Той, 
хто са мы спрыт ны, той і пер шы па чы нае жаць. 
Хлеб уся му га ла ва. Ідзеш со жы наць жы то, са ма 
з ма цер’ю ха дзі лі і со жы на лі жы то. Ідзеш, на-
чы на еш, у пер ву очэ рэдзь по мо ліш са, чыс тая 
одеж да. Бя рэш жме нь ку, крэст ло жыш, одную 
по ло жыў так, а дру гую вот так ло жыш — это 
крэст. І пер вы ма лю се нь кі ро біц ца. Ро біш пер-
вы ма ле нь кі сно пік і та ды за жы на еш за жа ток. 
Бя рэш жме ню жы та і за вяз ва ла ма ці. Яго стаў-
ля еш, і вон ста іць, і не ў ко ем слу чае, во но до 
кон ца жы та не хай сто іць. Ве дзь ма як хо ча што 
зра біць, то яна яго най дзе і зро біць, і та ды ўжэ 
ўсе ідуць і па юць пес ні. Прэд стаў, трэб жы то 
жаць і пес ні спе ваць, моц но, на ўсю го ло ву кры-
чаць. По тым, ка лі усё зжы на юць, то і ўбі ра юць 
і гэ ты сно пік.

Ма ка ры чы

Ма ка ры чы, шчэ ба ба моя рос ка зы ва ла, шчэ 
як лю дзей тут не бы ло, по се ліў са муж чы на, і зва-
лі яго Ма кар. І вот Ма кар і по шло. І по се ліў са той 
дзед.

Вя чор кі

Ка лі кар тош ку ўбя руць, усе зер на вое і ўжо 
сва бод ныя, збі ра лі ся. На вя чор кі вя за лі, вы шы-
ва лі, ся дзе лі. У нас як таг ды па свет быў, свя ці лі: 
дыр ка та кая во. І тут устав ля ецца вяд ро без дна, 
на тое вяд ро цап ля ла ся меш ка ві на, вуз ка-вуз ка, 
а да лей шы рэй, по том об руч та кі, про вол ка, на-
цяг ва ла ся меш ко ві на, тут две про во лоч кі і жэс-
цян ка ніз ко. На этой жэс цян цы ло жы лы лу чы-
ну, лу чы на го рыць, і дым ішоў у ко мін — вот 
та кі быў свет. Кру гом гэ то го по све та са дзі лі са з 
тол ка мі, пра лі ку дзе лі, а вот дзе ву гол, ма ці 
крос на тчэ. Які там свет. А нам ужо, ма лым, ня-
ма дзе, на кру ціш тых ні ток, то ўжэ хлоп цы на-
мот кі ро бяць, хто што ро біць, хто на мот кі ро-
біць, а хто цэл кі вя жа, а ма лыя трэ ба ўро кі ро-
біць бы ло.

Вя сел ле

Ка лі ішлі у сва ты, бра лі род ствен ні ков, дзя-
дзь кі род ныя об яза це ль но, ма цер і ба ць ка крос-
ныя. Пры хо дзі лі ў сва ты 17 че ла век, нада 17 па-
ла цен цаў каж до го пе ре вя зать, а во ны ідуць з 
жон ка мі. А жон кам на плац це, ня ма ма це ры ялу 
на плац це, то хоць на на во лоч ку ілі на коф точ ку, 
хоць што-ні будзь трэ ба даць, і пры хо дзяць у ха-
ту. Хрос на ма ці яго пры шла і га во рыць: «Ох, это 
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на ша цел ка, яку мы шу ка лі, а ў нас от які бы чок. 
Шу ка лі, шу ка лі, а ну-ка, хо дзі по ба чым». По ста-
ві лі і так мя не па вер нуць, і так па вер нуць. А мне 
стыд но. А ну, да вай, ты со глас на за муж вы йці? 
Ну, со глас на, зна чыць со глас на. На лі ва юць вод-
кі (са мо гон ка бы ла), ну как, вы пь еш? Вы пью! А 
ско ль ко? Да на лі вай це по ўны ста кан, вы што, 
кра ёў не ба чы це? Ту вод ку не пі лі, а чэ раз го ла ву 
вы лі ва лі. І дзеў ка, і хло пец аб яза те ль но.

З са бой ён аб яза це ль но бя рэ вод ку, хлеб аб-
яза це ль но, соль і аб яза це ль но пі рог або хлеб і 
крэст там, соль. Аб яза це ль но с по ло цен цем. А як 
от ка жэ, то вон по не се гар бу зу на зад. Не за сва-
таў, ад ка за ла.

А ка лі са ма сва дзь ба, это счас вы куп пло-
цяць за не вес ту, а як я бы ла, аб яза це ль но пла-
то чак і се меч кі. Дзеў ка хлоп цу квет ку ве шае 
аб яза це ль но.

Аб ычно сва дзь ба ідзе — суб ота, пан ядзе ль-
нік, вос крэ се нье, все аб яза те ць но по хме ля юцца 
цэ лую ня дзе лю, мож на ме сяц гу ляць. Як пры бі-
ра лі ха ту, то спя ва лі:

Ох, вя сел ле Бог нам даў,
Ожа ніў са ме шок, тор бу ўзяў.
Цыц кою по ро ся ўбі ла,
Цыц кою по ро ся ўбі ла,
На тры сто лы подзе лі ла…

І ідуць з ёлкаю. Ёлка на рад ная, друж ка ня се. 
Ну, та ды на ра жа лі, бы ла гаф ры ро ва на бу ма га і 
све чэч кі по за па ль ва юць. І ідуць от мо ло дое к жэ-
ні ху. А жэ ніх ідзе до мо ло дое з усёй род ней, гар-
монь і ба ра ба ны б’юць. Пры хо дзяць і вы куп, не 
пус ка юць до мо ло дой, да вай вы куп, хлоп цы 
дзве ры ло мяць. А прэж джэ чэм не вес ту па ка-
заць, пу га ло на ра жа юць, му жы ка пе радзе нуць. 
Вот это твоя мо ло дая». Пры дзе: «Не,это не моя!» 
Ма ло, зна чыць, пла ціў.

Ка ра вай пек лі ў пе чы. Жэн шчын бра лі, штоб 
яны за муж нія бы лі. Цес то за меш ва ем, за меш ва-
ем, за меш ва ем, а там бляш ка ці што. Усе, хто якія 
мо жа, ігруш кі ро бяць. Ма ма моя пек ла так кра сі-
во. Го во рыш: «Бла гос ло ві, оцец і ма ці, ка ра вай 
рос чы ня ці!» От ве ча юць: «Бог бла гос ло віць, Бог 
бла гос ло віць, Бог бла гос ло віць!» Та ды і спя ва еш: 
«Ка ра ваю, наш раю. Ка ра ваю, наш раю, я ж то бе 
по жэ лаю». У печ са жа юць — то жэ бла гос лов ля-
юць і пес ню спя ва юць:

На ша печ ка го ры ро го чэ,
На ша печ ка го ры ро го чэ,
Ко ро ваю во на хо чэ.
А пры пе чак ка лы ха ецца,
А пры пе чак ка лы ха ецца,
Ка ра ваю до жы да ецца…

Як спя чэц ца, вы йма еш і про сіш зноў: «Бла-
гос ло ві це, оцец і ма ці, ко ро вай с пе чы вы йма ці». 
Та ды зноў спя ва еш: «Ка ра ваю, наш раю. Ка ра-
ваю, наш раю, я ж то бе по жэ лаю».

Ка лі вы ку пі лі дзеў ку, са дзяц ца за стол. Па сці-
ла лі ка жух на ла ву, каб бы лі цёп лыя ба га тыя дні. 
А ра дом ся дзе ла свя цёл ка, дзе вач ка са свеч ка мі. 
Хрос на ма ці по бла гос ло віць і эты свеч кі ту шыць. 

Ну, і по тым да вай пе ра пі ваць друж кі. А ка ра вай 
об ычно под но сі лі на аб ру се кра сі вом. І вот ког да 
ўжэ пе рэ пі лі дзе вок, ужэ ўсе вы пі лі. Зна чыць, у 
нас бы ла дру жэ ча ве чэ ра. Дзеў кі бя руць за кус ку 
до трох страў, і мы соб іра емся про дук ты, хлоп-
цы — вод ку. Мы по шлі са бе, а ста рыя са бе. Ужэ 
з мо ло дым едом до до му к ему.

Хрос ны ба ць ко дзе ліў ка ра вай. З его сто ро ны 
і з ма ей. Пер вы ку сок ба ць ка і ма ці. Ка за лі: «Да-
рую зя лё ную рош чу — каб по цо ло ваў зяць цёш-
чу. А ёй ку ру — квок ту ху, каб по цо ло ва ла не вес-
тка свяк ру ху. Тры ду ба і тры ра ла — штоб бы ло 
тры сы на, тры ге не ра ла. Лу чы ну, каб не ха дзіў 
да чу жой дзяў чы ны».

Ка лі вы праў ля лі ма ла дых с ха ты, бра лі іко-
ну. Ба ць ко про хо дзіць з іко ной у пер шу очэ-
рэдзь, а по том эта іко на, во ны са дзяц ца і вя-
зуць, жы том кру гом ба ць ка аб ойдзе. Жы там 
аб сы па лі, каб ба га тыя бы лі. Пры язжа лі да 
свяк ру хі, ня вес тка ло жыць сю ды яеч ко ку ры-
на. Трэб, шчоб яно ўпа ло, і раз біць яго (шоб 
лег ко дзет кі ро жа ліс).

Свяк ру ха аб яза це ль но на па ро ге ўстра чае, 
іног да пе рэ дзя ецца ў ка жух і з ба ць ком устрэ-
чае. Мёд аб яза це ль но (штоб слад кая жызнь бы-
ла), і вя зе ня вес тка па сце ль ні цу з са бой.

Ра дзі ны

В от ве ды хо дзі лі, со сед ка ро дзіць — усе ха дзі-
лі. Пер ва ба ба ідзе, то ды яна ў по чо ці бы ла. Ба ба 
ідзе, тор бу ня се, пя лён кі трэ ба дзі ця ці. Ба бі пя-
лён кі об яза це ль но не сці. Што мо жам, то і ня сом 
у от ве ды. Ко лі ба бы пры шлі, то трэ ба і му жы коў 
па зваць. Не слі ро жа ні цы не шта есці. Для дзі ця ці 
ад дзе ль на, для ро жа ні цы ад дзе ль на. Ку ма з ку-
мой са мі вы бі ра юць. Ро дзі ла до ма, пу по чок за вя-
за ла, от это і ба ба. Эта ба ба і ка шу ва ры ла ў гор шчку 
аб яза це ль но, яна ту да ры су трош кі, мас ла — вот і 
ка ша. Яна пад но сіць эту ка шу ку му. Кум дол жэн 
па біць ка шу. Штоб дзет кі бы лі, каб прад аўжаў ся 
род, ла жы лі ча ра пок на ча ра пок. На хрэс бі нах 
лю дзей, так як і на сва дзь бі.

За пі са на ў Пет ры каў скім р-не

ад Не сцяр чук Аляк сан дры Са мой лаў ны, 1937 г. н.

Пры кме ты і па вер’і

Пер выя дні по ста на чы на ецца пе рад Па схою. 
От пер вы дзень, вто ры, трэ ці. Пер вы — ето бу дзе 
вяс на ясная, хо ро шая, а еслі дождж і хо лод но — 
бу дзе вяс на хо лод на. Дру гі дзень — ле та так са мо. 
Трэ ці — осень. От та ке ето я пры кмя чаю.

Ка лі за ся ля лі ся ў но вую ха ту, то пры но сі лі 
ка та ж. Лю дзі ста рыя ка жуць: «Ка та трэ ба пус-
ціць пер во го». Ну, так я чу ла ад ста рых лю дзей, 
не знаю.

Ка ля ды

За раз то не так, як ра ней ка ля ду юць, бе га юць 
дзет кі, да ем то гро шы, то кіў ба су. Так оны, дзе ці, 
по вы маз ва юцца. У нас ко лісь до ма хо ро шэ ка ля да-
ва лі. Муж чы ны кра сі во по одзе юцца, да з гар мош-
кой, да пес ні пя юць тыя бо жыя, уся кія. Я то ль кі 
по мню, як ето: «На ра дзіў ся Ісус Хрыс тос, свя ты 
ве чар…». Та ка кра сі ва пес ня. Ну, я етыя пес ні сі ль-
но не ўнік ла. Ка зы не бу ло. Я не ба чы ла. Я то ль кі па 
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тэ ле ві за ру ка зу тую ба чы ла, як тое роб’яць, а ў нас 
ето го не бу ло, ко зы тое.

Вя сел ле

Ето мы по еха лі в сель со вет, рас пі са лі ся, по-
том сва дзь ба бу ла. Ба ць кі моі по же ні лі ся, на ча-
ла ся вай на, не бу ло дзе жыць.

Ну, збі ра лі ся. Вя чор кі бу лі в нас, вы шы ва лі, 
пра лі, лям па свя ці ла, не бу ло ж све ту та ды шчэ ў 
мо ло дос ці. А лям па там ві сіць, а мы кру гом по ся-
дом і ку дзе лі пра лі з лё ну. Но я ма ла пра ла, то 
сяс тра моя, бед на, по пок ру ці ла тую ку дзе лю.

Пяк лі ка ра вай. Ну, ма ці хрос на об ычно вы пя-
ка ла. Еслі она ў па ры жы ве і дру гі раз за муж не 
вы хо дзі ла і еслі за ўда вее, то то жэ не пяк лі ка ра-
вай еты. А так ма ці хрос на пяк ла. Он круг лы 
быў. Пяк лі той ка ра вай, вы лож ва юць на ето ве-
ко і дзе ляць яго. Рэ жуць, раз да юць бяс едзе етой. 
Са мі пры дум ля лі, чым упры гож ваць. І цвя точ кі, і 
шы шач кі ра бі лі з цес та. Кі да лі на печ ве ко етое, 
якое пер ва дзеў ка ўхо піць, тая пер вая і за муж 
вы йдзе. А на вер ное ж, ка пей кі кла лі ў ка ра вай. 
Ну, хто сь ці най дзе, то, мо, той і шчас лі вы бу дзе. 
Та ке бу ло, да.

За пі са на ў в. Бры нёў Пет ры каў ска га р-на

ад Ша ра мет Яўге ніі Фё да раў ны, 1940 г. н.

Вя сел ле

 Бу ло та ке, бу ло да ўно. Што жэ ні лі дзя цей. А 
ко лісь бу лі ба га тыя і бед ныя, вся кія ж бу лі лю дзі. 
Ну, і от етыя ба га тыя дзеў ку сы ну шу ка лі. Шу ка-
юць у чу жое якое дзя рэў ні. Най дуць ба га тых ба-
ць коў і да чку бя руць ба га тую са бе ў ня вес ткі. От 
та ке бу ло. Ну, от да жэ ма ла дыя сі ль но лю бі лі 
одна одна го і ба ць кі не да пус ка лі та кіх, но від но 
бы ло, якая ма ла дая. Бы лі ж уся кія, сі ро ты… Ето 
так рас каз ва лі, я-то ўжэ не по мню. Бу ло та кее, 
што ў рэ ку па йшлі і ўта пі лі ся.

Ну, сва ты пры хо дзі лі, ну, там, ча ла век ма ла-
ды пры йшоў з хлоп ца мі. Стар шы сват быў, вы бі-
ра лі та ке, штоб мог што га ва рыць, каб за сва таць 
дзеў ку. І от так от ано бу ло. От ждуць ужэ к дзеў-
цы сва тоў ужэ, там оны сва іх, ка то рые род ные, 
за вуць на етыя сва ты, ужэ пры йдуць дзяд кі яго, 
бра ты, ба ць ка, усе і ўжэ сва та юць. Пе рад Па-
схою пост, і ніх то не сва таў ся, не жа ніў ся. Ето 
сем ня дзель по сту бу ло. Дзяў чы на то ды да ва ла 
зго ду. Ба ць кі ба га тыя пры йдуць і тую да чку, 
хоць яна і не хо чэ, яе ба ць кі сі лою одда юць. То-
ды дзеў ка слу ха ла ба ць коў. Ва ўсіх у мя не бу лі 
оді на ко вые ма люн кі на руч ні ках. Ко лі бу ла вой-
на, бра лі руч ні ка і об хо дзі лі з іко ной ся ло.

Мо ло дую вя зуць к свек ру хі, во на по ло тна 
куп ляе, во на зды мае вян ка, фа ту тую і за вяз вае 
свой пла то чак. Ужэ ідуць сю да, мо ло дую пры во-
дзіў ту ды, от я етое по мню. Муж чы ну ўбі ра юць 
у адзе жу жен ску, а яе ў муж чын ску. Так бу ло, 
мя ня лі, так ра бі лі.

За пі са на ў в. Бры нёў Пет ры каў ска га р-на

ад На ві чэн ка Вя час ла вы Яфі маў ны, 1928 г. н.

Вя сел ле

 На чнем, на вер ное, с ка ра вая. Ка ра вай во-
обще дол жна печь крес тная, она дол жна быть 
за му жем и не вдо ва, но так как у ме ня крес тная 

не уме ла печь ка ра вай, она ни ког да это го не де-
ла ла. Мо гут еще печь ка ра вай ба буш ки, род ная 
ба буш ка со сто ро ны не вес ты. Она пе чет то ль ко 
для не вес ты. Пре жде чем печь ка ра вай, моя ба-
бу ля по шла в цер ковь, она ис по ве до ва лась, по-
сти ла три дня, пе ред тем как печь ка ра вай. В до-
ме все бы ли пред упреж де ны: две ря ми не хло-
пать, не ру га ть ся, т. е. в те че ние не де ли ник то не 
по вы шал да же тон. И ког да пек ся ка ра вай, все 
муж чи ны вы хо ди ли из до ма, т. е. муж чи ны в дом 
не за хо ди ли. Ба бу ля пек ла ка ра вай са ма, и бы ло 
та кое по ве рье, что если он бу дет ру мя ный, кра-
си вый и не лоп нет, зна чит, се мей ная па ра бу дет 
дол го жить. Если ка ра вай лоп нул, зна чит, се мей-
ная па ра дол го жить не бу дет, это раз. По том по-
се ре ди не ка ра вая ба бу ля ста ви ла две птич ки, я 
не знаю, как они на зы ва лись, они бы ли ма ле нь-
кие с длин не нь ки ми хвос ти ка ми, по том воз ле 
пти чек бы ли че ты ре цве точ ка, на ва си ль ки по-
хо жие, по кру гу бы ли две ко сич ки, еще бы ли 
цве точ ки. Ког да бы ла сва дь ба, там, где бы ли 
птич ки, вот эта се ре ди на вы ре за лась, она ни ко-
му не да ва лась, то ль ко мо ло дым. Мо ло дые эту 
се ре ди ну не ку ша ли, это нуж но бы ло оста вить, 
за кру тить в руш ник, спря тать за ико ну как об-
ерег се мьи.

Ба бу ля спек ла ка ра вай, и Бог дал, что ка ра-
вай удал ся, он не лоп нул, мы бы ли все счас тли-
вы, до во ль ны, ну и всё. По ка ба бу ля пек ла ка ра-
вай, мы соб ра ли дев чат, не за муж ние под ру ги, 
под руж ки не вес ты. Это был «де ви чий ве чер». 
Со би ра лись то ль ко не за муж ние. Ну, ве че ром 
со би ра лись, ба бу ля чи та ла нам мо лит ву, по-
мню, точ но бы ла «От че наш», а вто рую не по-
мню, но там что-то о счас тье и бла го по лу чии 
бы ло. Тог да ж со всем мо ло дые бы ли, по это му 
не очень по мнит ся. И по том мы си де ли за сто-
лом, ба бу ля спец иа ль ный чай де ла ла. В чае бы-
ла ли па, зве ро бой, бы ло три тра вы и, по-мо ему, 
мать-и-ма че ха. И по сле чая у нас бы ла ба ня. В 
ба не бы ли то ль ко де воч ки, т. е. жен щин то же 
не бы ло. Мы в ба не си де ли, раз го ва ри ва ли, шу-
ти ли, сме ялись, вспо ми на ли, как мы от ды ха ли, 
как мы рос ли все вмес те, под ру ги те, с ко то ры-
ми я вы рос ла.

Па ри лись там, ба буш ка ска за ла, что пе ред 
сва дь бой не вес та дол жна очис ти ть ся как те ле-
сно, так и ду хов но, под го то ви ть ся к встре че с 
му жем бу ду щим. И всё, мы вот омо ве ние это 
сде ла ли, по мы лись, по шу ти ли, но она ска за ла, 
чтоб мы до 12 все раз ошлись, вы шли из ба ни. И 
все мы лег ли спать, и еще она мне при ка за ла: 
«Ба ра ни Бог, чтоб ты, не вес туш ка, ни че го в ру ки 
не бра ла, ни че го не ра би ла в эти три дня». Т. е. 
не вес те не ль зя бы ло ни че го де лать, чтоб не на-
кли кать бе ду.

Сва дь ба бы ла в Пет ри ко ве, но ба бу ля са ма 
из Ляс ко вич. В Ляс ко ви чах сей час цер ковь по-
стро ена, где жи ла моя пра ба буш ка. Сей час ка-
ра вай во вре мя сва дь бы как-то не де лят, он 
раз ре за ется и от да ется во вре мя сва дь бы. У 
нас нет. В кон це сва дь бы, под са мое утро, сна-
ча ла под ели ли ка ра вай не вес ты, все при шли, 
все 180 че ло век, по том ка ра вай же ни ха. Два 
ка ра вая бы ло, да. У же ни ха был об ычный ка-
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ра вай. Крес тным, сва там, ко то рые ре за ли ка-
ра вай, ве ша ли на них льня ные по ло тен ца, пе-
ре вя зан ные набок. Они при шли, вы ку пи ли ме-
ня, и им по вя за ли эти руш ни ки, об озна чить, 
что это сва ты, ку мо вья. По том, ког да де ли ли, 
спра ши ва ли у всех при сут ству ющих: «Раз ре-
ша ете ли ка ра вай раз де лить?» Ну, и го во рят: 
«Бог бла гос ло вит». Три раза. Все лю ди дол жны 
бла гос ло вить. И каж дый, кто про хо дит, та кие 
шут ки го во рил: «От даю пол ено, что бы зять по-
це ло вал те щу в ко ле но». И про ко пей ки, там 
мно го че го есть.

У же ни ха не бы ло ма ль чиш ни ка. У них не 
при ня то та кое бы ло. Это у нас бо ль ше тра ди ции 
со хра ни лись, у них как-то не очень. По то му что 
у них в се мье раз ные ве ро ва ния. Ба бу ля бы ла 
пра вос лав ная, а де душ ка — ка то лик. И у них 
тра ди ции по лу чи лись сме шан ные, и уже в кон-
це кон цов они осо бо не соб лю да лись.

На вто рой день, как об ычно, мы при хо ди ли, 
нас ро ди те ли пе ре крес ти ли, мы вош ли в зал, и 
ока за лось, что на ши мес та за ня ты. Там си де ли 
но вые мо ло дые. По то му что мы яко бы про спа-
ли. Мы дол жны бы ли от ку пи ть ся от «лже мо ло-
дых», ко то рые за ня ли крас ный угол, и мы им 
за пла ти ли, чтоб они осво бо ди ли нам это мес то. 
Крас ный угол под ико ной. Под ру га не вес ты и 
друг же ни ха са ди лись ря дыш ком. Это они про-
ве ря ют мо ло дых, бу дут ли они ссо ри ть ся: «Я те-
бе го во рил, что про спим, надо бы ло ра нь ше 
вста вать!»

Игры мы не про во ди ли. Един ствен ное, что у 
ме ня бы ло, — это ве нок, сни ма ла свек ровь ве-
нок и по вя зы ва ла мне ко сын ку. У ме ня во ло сы 
бы ли на кру чен ные, она мне за пле ла ко су и оде-
ла пла ток. Но ко су ей ска за ла за плес ти моя ба-
буш ка, что уже за муж ней жен щи не нуж но 
плес ти ко су.

Вен ча ние — это об ряд. Ког да дер жат эти цар-
ские ико ны, да, он про во дит ся то ль ко до 10 лет 
со вмес тной жиз ни, если уже по сле 10 лет, этот 
об ряд не про во дит ся, про сто чи та ется мо лит ва 
«Укреп ле ние се мьи» — и всё.

Кста ти, мы си де ли на вы вер ну том ко жу хе. С 
му жем два дня про си де ли на нем. Еще на тре-
тий день я бы ла у свек ро ви. По сте ль ни ца вы ку-
пи ла по стель, и мы с этой по сте лью по еха ли к 
свек ро ви, с му жем уже но че вать, мы пе ре но че-
ва ли, а на тре тий день опять при шли гос ти. В 
Бри не ве на зы вал ся «хвост», у нас на зы вал ся 
«за бор го ро дить». А по че му за бор го ро дить, я 
не знаю. Го во ри ли, что за бор го ро ди ли, чтоб 
не вес та не утек ла с ха ты свек ро ви, чтоб се мья 
оста лась це лой. И вот этот за бор го ро дит ся на 
тре тий, чет вер тый день. Они при хо дят по здра-
вить мо ло дых, са дят ся за стол не в пра зднич-
ных на ря дах, про сто. Са дят ся, и про дол жа ется 
сва дь ба, пра кти чес ки, это на тре тий-чет вер тый 
день. У свек ро ви я оста лась, по ка не за го ро ди-
ли за бор.

Пры кме ты

Мы ма лые бы ли, ся дем на стул и да вай но га-
ми бол тать. Ба бу ля го во рит: «Не бол тай но га ми, 
не во ди чер тей в ха ту».

А еще знаю, что стол, там под сто лом есть 
бал ки сни зу, и под бал ку надо бы ло за су нуть 
нож, это чтоб гос ти не на ле га ли на еду. Про нож — 
это я в де рев не ви де ла, в Руб чи.

Ког да ку ру вы са жи ва ли, в шап ку муж чи не 
вы сы па ли яйца, и эти яйца вы сы па ли в гнез до на 
на сест, там, где бу дет ку ра си деть. И са дит ся ку-
ра и все, чтоб цып ля та удач но вы ве лись.

Ва рож бы

Мне ма ма рас ска зы ва ла, как мож но по га-
дать, ког да ты за муж вы йдешь, че рез ско ль ко 
лет. Но это га да ние дол жна де лать за муж няя 
жен щи на, и это дол жно быть ее ко ль цо, она дол-
жна быть не раз ве де на и не вдо ва. И если у де-
вуш ки во ло сы длин ные, бра лась ко си на этой де-
вуш ки, ко то рая хо чет уз нать, ког да за муж вы-
йдет, на ко си ну ве ша лось об ру ча ль ное ко ль цо, 
ста ви лась или глу бо кая та рел ка, или глу бо кая 
круж ка с во дой, ту да оку на лось ко ль цо, под ни-
ма лось и по ти хо нь ку на чи на ло рас ка чи ва ть ся. 
Ско ль ко уда ров — че рез сто ль ко лет за муж вы-
йдешь.Так га да ли в Рож дес твен скую ночь.

За пі са на ў г. Пет ры каў

ад Га ліц кай Тац ця ны Пят роў ны, 1980 г. н.

Вя сел ле

О, да ўно бу ло та кее, пры йдуць у ха ту хлоп цы. 
Ба ць ка мой ка жа: «Ідзі це, ідзі це, у мя не ня ма да-
чкі ад да ваць, ідзі це, ідзі це». Ка лі не па его. Пры-
хо дзіць ка мне мен шы брат, а ўжэ лю дзі ка жуць: 
«Пры йшлі сва ты». А мя не ніх то не пы таў, тыя 
сва ты. Ка жуць: «Ідзі да до му». А я не па йшла. Ня-
ма, ня ма, пры хо дзіць ба ць ка з дры нам. Пры хо-
джу я ў ха ту, там по ўная ха та лю дзей. І гар монь 
ста іць і там га ва ры лі, га ва ры лі…

Мне пад нес лі га рэл ку, шчэ ка пей кі ла жы лі 
ту да. Я пе ра вяр ну ла тую га рэл ку, дый ўсё па сы-
па ла ся. Усе змоў клі, маў чаць, што бу дзе. Пад хо-
дзіць ба ць ка, дак я ад спу ду вы пі ла 100 гра маў. 
От так мя не ад да лі за муж. Па йшоў муж, мя не сі-
лою за вёў у сель са вет. Взя лі ка ран даш і са мі ва-
дзі лі мо ей ру кой і са мі рас пі са лі ся. І ка ра вай 
пяк лі. А хто пяк лі, я й не ба чы ла. А на ка ра ваі бы-
ло крэс та та ко го зя лё на га.

Это ў нас та кее е, што кош ку трэ ба пус-
каць у дом, ка лі яго збу да ва лі. Ну, го во ры лі: 
«Кош ка на ча ты рох на гах ідзе, а ча ла век ба га-
цей шы бу дзе, доб ра. І ку ру не пус ка лі, бо на 
двух на гах.

За пі са на ў в. Бры нёў Пет ры каў ска га р-на

ад Ша ру бы Па лі ны Мац ве еўны, 1926 г. н.

Пес ні

 На ша печ ка ра го чэ,
На ша печ ка ра го чэ,
Ка ра ваю ёй хо чэ.
Наш пры пе чок ка лы ва ецца,
Наш пры пе чок ка лы ва ецца,
Ка ра ваю спо дзе ва ецца.
Рас хо джай ся же, ма ці,
Рас хо джай ся же, ма ці,
Да по ве лі кой ха це.
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То за ко мін, то за пе че нь ку,
То за ко мін, то за пе че нь ку,
Го ло вою о пры пе чок.
Ся дзь мо, мам ко, по вя чэ рай мо,
Ся дзь мо, мам ко, по вя чэ рай мо,
По ве ча ры подзе лі мо ся.
По ве ча ры подзе лі мо ся,
По ве ча ры подзе лі мо ся,
З то бой, мам ка, раз лу чы лась.
То бі, мам ка, — ніт бяр дзеч ко,
То бі, мам ка, — ніт бяр дзеч ко.
А мне, мам ка, — все сер деч ко.
То бі, мам ка, — хат ка і се ні,
То бі, мам ка, — ха та і се ні,
А мне, мам ка, — ка ра вай свой.

* * *
Ох, едом мы, едом,
Ох, едом мы, едом,
Ні до рож кі, ні сле ду.
Каб же нам не зблу дзі ці,
Каб же нам не зблу дзі ці,
Да ні чо га не згу бі ці.
Ні лес но го зве ра ці,
Ні лес но го зве ра ці,
Да й чу жо го дзі ця ці.
Угрэ бай, мам ка, жар, жар,
Угрэ бай, мам ка, жар, жар,
Бу дзе то бі, мам ка, жаль, жаль.

* * *
Ох, еду я, еду,
Ох, еду я, еду,
Ні до рож кі, ні сле ду.
Каб жэ нам не зблу дзі ці,
Да ні чо га не згу бі ці.
Ой, гук ні, Оле сь ко,
Ой, гук ні, Оле сь ко,
Бо ўжэ се ло бліз ко,
Бо ўжэ се ло бліз ко.
Не хай на шы чу юць,
Не хай на шы чу юць,
Ве чэ ра нь ку га ту юць.

За пі са на ў в. Бры нёў Пет ры каў ска га р-на

ад Чар вя ко вай Ве ры Іва наў ны, 1943 г. н.,

Шос так Ма рыі Па ўлаў ны, 1936 г. н.

Вя сел ле

Пры еха ла ад му жы ка рад ня, за бра лі мае 
ма нат кі, па вяз лі ту ды к му жы ку. Тут сва дзь ба 
бу ла і там сва дзь ба бу ла. Ба бы ста рыя пяк лі 
ка ра вай. У ім дрож джы, мо лоч ко, яйца бы лі і 
му ка. Цес там кры жы кі ра бі лі і цвя точ кі. Пры-
шлі сва ты, да га ва ры лі ся, ка лі сва дзь ба бу дзе, і 
ўсё.

Пес ні

Ой, у лу зе ка лі на ста яла,
Ой, у лу зе ка лі на ста яла,
Ту ка лі ну дзяў чы на ла ма ла,
Ту ка лі ну дзяў чы на ла ма ла.
Ту ка лі ну дзяў чы на ла ма ла,
Яна ўсіх па па ро ча ра ва ла.
Ліш ад на му ні чо га не шко да,
Ліш ад на му ні чо га не шко да,

Ён да мя не што ве ча ра хо дзіць.
Ты дзяў чы на, лі цо ру мя ное,
Ты дзяў чы на, лі цо ру мя ное,
Па лю бі ты мя не, ма ла до га.
Ох, і ра да я всех вас лю бі ці,
Ох, і ра да я всех вас лю бі ці,
Да ба юся ка зац кай здра ды.

***
Ой, у гаі, у гаі сце лец ца ды мам ту ман,
Там па зя лё на му гаю ка зак з дзяў чы най гу ляў.
Яны гу ля лі, гу ля лі, цы ган ка да іх пад ашла.
— Дай-ка мне пра вую руч ку, 
 пра ўду ска жу та бе я.
— Цы ган кам я то не ве ру, 
 цы ган ку я то жэ люб лю,
Вы йдзі, цы га нач ка, з гаю, 
 вы йдзі, ця бе я пра шу. (2 разы)
— З гаю ўжэ я не вы йду, у гаі я не ад на.
Ой, ты, ка за чэ, ка за чэ, 
 не зводзь дзяў чы ну с ума.
Бед на ана сі ра ці на, 
 ба ць кі й ма ці ня ма. (2 разы)
— Ох, я дзяў чы ну не зво жу, 
 ох, я дзяў чы ну люб лю,
Креп ко ее по це лую, 
 креп ко до сердца пры жму. (2 разы)
За ўтра я з гэ тай дзяў чы най умес це 
 да шлю ба па йду. (2 разы)
Ой, у по лі, у по лі сце лец ца ды мам ту ман,
Там па зя лё на му гаю хо дзіць дзяў чы на ад на,
А на ру ках у дзяў чы ны 
 пла ча ма лое дзі ця. (2 разы)

Сва тан не

Пі рог, хле бец бра лі з соб ою, ка лі ішлі ў сва-
ты. Руч ні ком аб гор ну ты з со ль каю. Пі ра жок ад-
да ва лі друж кам. Так нада бы ло. Як сва дзь ба па-
чы на ецца, дзеў ка збі рае дру жак, і штоб у друж-
кі бы лі се меч кі і цвя ток, ка да друж ка пры кал-
вае свай му ша фе ру той цвя ток. А ён ўжо там 
бу ты лач ку ад эка ло ну, чул кі. А ця пер та ко го ня-
ма. Ня вес та да ва ла друж кам пі рог, і пры хо дзі лі 
за па руж цы, і яны да ва лі про ба ваць той пі рог 
за па руж цам. Падзя лі лі ў ма ла дое ка ра вай, і ета 
ўся бяс еда ідзе к мо ло до му, там то жэ дзе ляць 
ка ра вай.

Пры кме ты

Ад ну пры кме ту знаю: як су сед ская са ба ка за-
вые, не хта в ся ле па мрэ.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы Пет ры каў ска га р-на

ад Фа ле евай Клаў дзіі Сця па наў ны, 1942 г. н.

Пес ні

 Да ра но же ра но, да у том, у до ме ве се ліе.
Да ра но же ра но, да ста яць ста лы ці са вые.
Да ста яць ста лы ці са вые, 
 да на тых ста лах,
Да ля жаць ска цер ці руб час тыя.
Да ра но же ра но, 
 да ля жаць ска цер ці руб час тыя.
Да ра но же, ра но, 
 да ста іць ка ра вай пша ніч ны.
Да ра но же, ра но, да стаю ка ра вай.
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Да ра но же ра но, 
 да ся мі па лёў пша ні ца, (2 разы)
Да ра но же ра но, да ся мі пчо лок мя до чок.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы Пет ры каў ска га р-на

ад Аскер ка Анас та сіі Сця па наў ны, 1934 г. н.

Пес ні

Го-го-го, ка за, го-го-го, шэ ра,
Дзе ты хо дзі ла, дзе ты блу дзі ла?
Ох, я ха дзі ла па цём ным ляс ку,
Па цём ным ляс ку, па жоў тым пяс ку.
Што ж ты ба чы ла?
Сі ва го дзе да.
А ў та го дзе да ўжо ба ра да се да.

Ён мя не ўб’е, шкур ку аб дзя рэ,
Шкур ку — на га рэл ку, м’яско — на та рэл ку.

* * *
У ляс ку, ляс ку,
На жоў тым пяс ку,
Све ты ве чор, на жоў тым пяс ку.
Там ста яў явар тон кі, вы со кі,
Свя ты ве чор, тон кі, вы со кі.
Тон кі, вы со кі, ліс цем шы ро кі,
Све ты ве чор, ліс цем шы ро кі.
Пад тым явар ком Ва сі ль ко ста нь ком,
Све ты ве чор, Ва сі ль ко ста нь ком.

За пі са на ў в. Кон ка ві чы Пет ры каў ска га р-на

ад Аскер ка Анас та сіі Сця па наў ны, 1934 г. н.
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ЖИ ВУ ЧАЯ СТА РИ НА

Все мы ро дом из дет ства, ко то рое у мно гих 
про шло в де рев не. Се год ня она воз рож да ется: 
мощ ная тех ни ка, но во строй ки, со вре мен ные 
тех но ло гии. Одна ко часть сель ских на се лен ных 
пун ктов по раз ным при чи нам по ти хо нь ку до жи-
ва ет свой век, ис че зая с гео гра фи чес кой кар ты. 
«Го ме льс кая пра ўда», от кры вая но вую руб ри ку, 
по ста ра ется сфо ку си ро вать в па мя ти эти ис че-
за ющие остров ки, встре ти ть ся и по обща ть ся с 
те ми, кто здесь жи вет, вы слу шать их про бле мы 
и по воз мож нос ти по мочь.

Что бы до ехать из Пет ри ко ва в Ко ше ви чи рей-
со вым ав то бу сом, надо за пас тись тер пе ни ем: до 
од но го из са мых от да лен ных угол ков рай она до ро-
га не близ кая — 65 ки ло мет ров. По том еще до Ста-
ри ны ки ло мет ров пять то пать. Ле том и ма лос неж-
ной зи мой до ро га ту да на ка тан ная, че рез лес. А 
вот осе нью и вес ной рас хля би ца: ав то лав ка с тру-
дом до во зит хлеб и дру гие про дук ты. Бы ва ет, по ка 
на тря се шь ся по кол до би нам, че рез до ро гу не раз 
про шмыг нет ди кий ка бан. Вы хо дит сю да и ло си ха, 
встре ча ются оле ни. Мес тные жи те ли утвер жда-
ют, что не по да ле ку про хо дит зве ри ная тро па.

Лес раз ры ва ется за сне жен ным пол ем, на фо-
не ко то ро го Ста ри на смот рит ся за те рян ным ху-
то ром. Един ствен ная цен тра ль ная ули ца про тя-
жен нос тью в ки ло метр пус тая, не слыш но при-
выч но го соб ачь его лая. Тем ные ха ты с за ко ло-
чен ны ми глаз ни ца ми окон, оди чав шие са ды. На 
мно гие ого ро ды уже успе ли на бе жать мо ло дые 
со сен ки и кус тар ник — без хо зяй ских рук поле 
быс тро при хо дит в за пус те ние. Но де рев ня жи-
вая, в трех ха тах теп лит ся жизнь — снег рас чи-
щен, тя нет дым ком из печ ной тру бы, у од ной из 
ка ли ток сто ит при сло нен ный ве ло си пед — здесь 
да же зи мой это са мый хо до вой тран спорт. Да и 
окна та ких хат, слов но жи вые лю ди, смот рят на 
мир ве се лее.

Ха та Фе до ра Кун ди ка и Ма рии Цы ку но вой, 
что сто ит на окра ине Ста ри ны, со сто ро ны Ко ше-
вич, пер вой встре ча ет за езжих гос тей. Брев на 
ста рые, по тем нев шие от вре ме ни, мно гое по ви-
дав шие за свой век. Впро чем, как и са ми хо зя ева. 
Жизнь их по тре па ла, об де лив счас ть ем. Но на 
скло не лет про сто «встре ти лись два оди но чес тва, 
раз ожгли у до ро ги кос тер». И вот уже пят над цать 
лет вмес те. Го ды усми ри ли но ров од но го, сде лав 
бо лее уступ чи вым, смяг чи ли сердце дру гой.

Не скуч но ли жить в пус той де рев не?

— Мож но и за ску чать, если бу дешь си деть на 
печ ке, — рас су ди те ль но го во рит хо зя ин, вгля-
ды ва ясь в ли ца за езжих жур на лис тов. Ему, по 
всей ви ди мос ти, си деть на печ ке не по зво ля ет 
хо зяй ство: ло шадь, два ка бан чи ка, ку ры. До про-
шлой осе ни дер жа ли ко ро ву, ко то рую при шлось 
не дав но сдать. От ка за лись так же от овец и гу-
сей, а их на би ра лось до по лу сот ни — кру гом 
ведь поле и лес, кор мов на ва лом. Уже нет сил 
воз ить ся со сви но мат кой, про ще ку пить па ру 
по ро сят на ба за ре. Хо тя в мо ло дос ти над ры ва-
лись от ра бо ты. Дер жа ли пол ные са раи ско та. 27 
ты сяч ско пи ли тог да на книж ке в сбер кас се! По 
тем вре ме нам это бы ли огром ные де нь ги, ко то-
рые пла ни ро ва ли «на об лег че ние жиз ни де тям». 
Но гря ну ла де но ми на ция, и «сго ре ли те гро шы 
як за пал ки». Увы, не прос то сель ско му че ло ве ку 
по стичь жи тей скую муд рость: жить днем се год-
няш ним, не от кла ды вая на за втра воз мож ность 
счас тья. Но вре мя ло ма ет сте ре оти пы. Се год ня 
надо и се бя по жа леть, взды ха ют пен си оне ры: 
здо ро вье не то, да и пен сии на жизнь хва та ет.

Ее, кста ти, по чта ль он ис прав но дос тав ля ет 
в Ста ри ну, два раза в не де лю при езжа ет сю да 
ав то лав ка: «при во зят все, что по про сишь». А 
надо что-ни будь за ко вы рис тее — за пря га ет 
хо зя ин ло шадь, уса жи ва ет в са ни свою при на-
ря жен ную ба бу, и тро га ют они в путь — в Ко-
ше ви чи или Ко пат ке ви чи. Не дав но, на при мер, 
езди ли ту да за зим ней об увкой. Ку пи ли! И с 
мод ны ми об нов ка ми у них пол ный по ря док — 
есть в чем вы ехать в лю ди, по фор сить пе ред 
де ть ми, ко то рые при езжа ют про ве дать мать 
из Ре чи цы и Ту ро ва. Ма рия Ива нов на при зна-
ется, что те зо вут к се бе «жить в лю дях», но 
она сердц ем при ки пе ла к Ста ри не и уез жать 
не хо чет. Здесь ее стеж ки, род ное гнез до. А до-
ма и солнце ярче све тит.

За то ве че ра ми в Ста ри не хоть глаз вы ко ли. 
Хо тя и сто ят вдоль до ро ги но вые бе тон ные стол-
бы элек тро се ти с со вре мен ны ми све ти ль ни ка ми.

— Го ре ла ра нь ше лам поч ка и воз ле на шей ха-
ты, да пе ре го ре ла, — пе ча лит ся Фе дор Андре-
евич. — Тем ны ми но ча ми все-та ки жут ко ва то…

— За то ле том у нас тут на сто ящий ку рорт, 
раз до лье, — пе ре во дит раз го вор Ма рия Ива нов-
на. — В ле су ягод и гри бов на ва лом. Про шлой 
осе нью бо ро ви ки из ле су тас ка ла меш ком из-
под са ха ра. По ка при не су на спи не — упрею… 
Дед мой тог да ко ни ка за пря гал, воз или воз ом.

Ма рия ЗУ БЕЛЬ

ПОЛ ЕССКИЕ НО ВЕЛ ЛЫ



272

Ле том, кто про езжа ет ми мо их до ма, лю бу ется 
па ли сад ни ком. Цве ты — осо бая гор дость Ма рии 
Ива нов ны. За лу ко ви ца ми ее лю би мых крас ных 
гла ди олу сов при езжа ют в Ста ри ну да же из да ль-
них сел. Вы са жи ва ет их хо зяй ка каж дый год од-
ним днем — 15 апре ля. Гла ди олу сы вы рас та ют в 
по яс, пол ыхая кра сой на всю око ли цу.

А по ка то ль ко ли са не об хо дит их двор.
— В про шлом го ду воз ле са рая рос ло жи то, на 

зи му оста лась по жня, а где со ло ма, там всег да мы-
ши, — объ ясня ет ли сью при вя зан ность к сво ей 
уса дь бе Фе дор Андре евич. — Вот и бе га ет к нам ры-
жая в гос ти. За хо дят сю да и ка ба ны. Бы ва ет, и вол-
ки объ явля ются — кру гом ведь лес, их сто ро на.

Но раз го вор нет-нет да и по вер нет ся в ту по-
ру, ког да они бы ли мо ло ды ми, а де рев ня — жи-
вой и шум ной. Каж дое утро на чи на лось с гу си-
но го го го та, пе ту ши ных пе ре кли чек, мы ча ния 
ко ров, ко то рых па стух гнал на па стби ще. В Ста-
ри не был ма га зин, на ча ль ная шко ла, клуб и 
круп ная фер ма по от кор му ско та. Фе дор ра бо-
тал там скот ни ком, его хо зяй ка — те лят ни цей. 
Тру ди лись оба на со весть: и се год ня на вид ном 
мес те в ста ром сер ван те по жел тев шие от вре ме-
ни по чет ные гра мо ты.

— Нет сей час уже той фер мы — ле том раз би-
ва ем здесь то ль ко ко ша ры. Вмес те с ее ухо дом 
ста ла за ми рать жизнь и в се ле, — всту па ет в раз-
го вор пред се да тель СПК «Ко ше ви чи» Игорь 
Ку чин ский. — Так по лу чи лось, что мо ло дежь 
разъ еха лась-раз ле те лась, а де рев ня со ста ри лась 
вмес те со ста ри ка ми. Не ко то рых, кто остал ся в 
жи вых, по за би ра ли к се бе де ти. В Ста ри не оста-
лись зи мо вать то ль ко са мые жи ву чие…

Но до сих пор трак то рис ты и ком бай не ры, 
ко то рые ра бо та ют на ближ них пол ях, оста нав-
ли ва ются ис пить во ди цы воз ле ко лод ца 80-лет-
не го Его ра Ро ма нов ско го, быв ше го кол хоз но го 
бри га ди ра и учет чи ка пол евод чес кой бри га ды. 
Во да здесь осо бен ная — кри нич ная. По ней мес-
тные ле том опре де ля ли по го ду: если хо лод ная, 
зу бы аж за ло мит — не жди дож дя, бу дет жар ко. 
Чуть по теп ле ла — не ми но вать гро зы.

— В про шлом го ду сель со вет с по мо щью 
СПК при вел в по ря док мес тное клад би ще, об-
но ви ли ограж де ние. На Ра ду ни цу сю да каж дый 
год при езжа ют лю ди, что бы по кло ни ть ся пра ху 
сво их род ных. Здесь есть и брат ская мо ги ла, 
где по хо ро не ны че ты ре парт иза на, — рас ска-
зал пред се да тель Лу чиц ко го сель со ве та Ни ко-
лай Олей ник.

Упо мя нул он и о во сь ми ки ло мет ро вой до ро-
ге, ко то рая свя зы ва ет Ко ше ви чи с Го лов чи ца ми 
и про хо дит че рез Ста ри ну. Ею мно гие поль зу-
ются, по то му что окруж ной путь со став ля ет бо-
ль ше пя ти де ся ти ки ло мет ров. До ро гу надо под-
сы пать гра вий кой, но ско ль ко ни об ра ща лись 
лю ди в Пет ри ков ское ДРСУ, на ба лан се ко то ро-
го она на хо дит ся, все без ре зу ль тат но…

По ка не дош ли ру ки до сно са за бро шен ных 
бес хоз ных хат в Ста ри не. Про цесс идет естес-
твен ным пу тем: не ко то рые ста рые ха ты и хоз-
пос трой ки за ва ли ва ются и гни ют, дру гие по ти-
хо нь ку раз би ра ют на дро ва.

— Ста ри на всег да бы ла си ль на сво им мо ра-
ль ным укла дом, ве ру ющие лю ди жи ли здесь по 
стро гим хрис ти анским по ня ти ям. Та кая усер-
дная ве ра по мо га ла им в не уро жай ные го ды, не 
один раз от во ди ла бе ду от де рев ни, — всту па ет в 

раз го вор Алек сандр Хо дь ко, учи тель ис то рии 
Ко ше вич ской шко лы.

Мес тный кра евед вспо ми на ет слу чай, ког да 
во вре мя вой ны (это парт изан ская зо на) часть 
жи те лей де рев ни спас ла ико на «Не опа ли мая ку-
пи на» — не мцы со би ра лись их сжечь в кол хоз-
ном са рае. Той го лод ной Па схой в Ста ри не на-
шлось то ль ко од но яйцо, ко то рое уце лев шие лю-
ди по кра си ли и раз де ли ли по ку соч кам на всю 
де рев ню. Алек сандр Ни ко ла евич го тов рас ска-
зы вать о сво их зем ля ках бес ко неч но. На при мер, 
по сле вой ны со всей окру ги лю ди при езжа ли к 
куз не цу Фе до ру Юце ви чу — зо ло тые ру ки у не го 
бы ли, мес тным кра са ви цам мас те рил ми ни атюр-
ные ажур ные се реж ки. Да что там се реж ки — 
бло ху мог под ко вать! Си ль но пе ре жи вал, ког да 
за кры ли в кол хо зе куз ни цу. Но и в свои во се мь-
де сят лет еще сто го вал скир ды се на и со ло мы, 
имел бо га тыр ское здо ро вье.

Знат ная ког да-то бы ла здесь и шко ла, зда ние 
для ко то рой бы ло пе ре про фи ли ро ва но из мо лит-
вен но го до ма еван ге лис тов. Ря дом — бо га тый 
фрук то вый сад и при уса деб ный учас ток, ко то-
рые кор ми ли ре бят ню по чти круг лый год: учи те-
ля за ка ты ва ли ком по ты и су ши ли на зи му су хоф-
рук ты, ва ри ли ва ре нья. За эту ра бо ту еще в 60-е 
го ды шко ла бы ла от ме че на се реб ря ной мед алью 
ВДНХ быв ше го Со юза, а ее ди рек тор Са му ил Се-
ра пин но сил зва ния за слу жен но го учи те ля БССР, 
от лич ни ка на род но го про све ще ния.

Слу чай но от крыл ся и еще один ин те рес ный 
факт: вес ной 1943 го да в Ста ри не со сто ялось со-
ве ща ние ра бот ни ков под по ль ной пе ча ти, и здесь 
на ча ли из да ва ть ся под по ль ные рай онные га зе-
ты «Ста лін ская пра ўда» и «Бо ль ше вик». В Пет-
ри ков ском рай оне пе ча та лась так же об лас тная 
га зе та «Бо ль ше вик Пол есья».

…Фев ра льс кая ме тель, раз огнав шись по по лю, 
кру ти ла на до ро ге бе лой по зем кой. Зи ма, слов но 
по чу яв свою близ кую кон чи ну, за бра сы ва ла Ста-
ри ну мок рым сне гом. В су мер ках за сне жен но го 
поля де рев ня уга ды ва лась то ль ко па рой пя тен го-
ря щих окон. Но все-та ки люд ская па мять си ль-
нее за бве ния. И чу дил ся по че му-то звон куз неч-
но го мо ло та, стук пе чат ной ма шин ки в сы рой 
зем лян ке, дет ский смех на шко ль ном ого ро де…

Мо жет, эти го ло са из про шло го нес вдо гон ку 
ве тер?

И НА ПИ ТАВ ШИСЬ  ВЕ РОЮ И СИ ЛОЙ …

В огром ном дуп ле цер ков но го ду ба 
лю ди уви де ли об раз Бо го ма те ри...

По мо ли ть ся в ко ше вич скую Успен скую цер-
ковь Еле на Вла ди ми ро ва при еха ла за ты ся чу ки-
ло мет ров из Пе тер бур га. Уби тая го рем жен щи на 
рас ска за ла о сво ей бо ль ной до че ри. Де воч ка не в 
си лах пе ред ви га ть ся, та ет на гла зах, но вра чи не 
мо гут по ста вить ей ди агноз. Све де ния о слу ча ях 
чу дес но го ис це ле ния, ко то рые про исхо дят в сте-
нах этой про стой цер квуш ки бе ло рус ско го Пол-
есья, до Санкт-Пе тер бур га до нес ла люд ская мол-
ва. Про чи тав ин фор ма цию на сай те, Еле на за со-
би ра лась в до ро гу.

Под се нью ве ко вых ду бов

По за ди вок за лы, пе ре сад ки и бес сон ные но-
чи. И вот она в Ко ше ви чах, са мом от да лен ном 
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на се лен ном пун кте Пет ри ков ско го рай она. 
Мес тная цер квуш ка с ви ду ни чем не при ме ча-
те ль ная. Она пти цей за сты ла сре ди мо гу чих 
кря жис тых ду бов — слов но при се ла от дох нуть, 
да так и оста лась здесь по чти на че ты ре со тни 
лет: в 2012 г. го ду храм от ме тил 370-ле тие.

Но уни ка ль ность его не то ль ко в со лид ном 
воз рас те. Эта ис то ри ко-ку ль тур ная цен ность 
со тво ре на мес тны ми уме ль ца ми без еди но го 
гвоз дя. Как храм вы дер жал гнет вре ме ни и уце-
лел в го ды раз ру хи и не нас тья? Во вре мя вой ны 
да же у не мцев не под ня лась ру ка его унич то-
жить, хо тя де рев ня бы ла со жже на, мно гие по-
гиб ли. Лет сто на зад, как рас ска за ли мес тные 
жи те ли, цер ков ный фун да мент укреп лял ся: лю-
ди вруч ную при под ни ма ли сте ны ла га ми. По-
след ний кос ме ти чес кий ре монт хра ма, в хо де 
ко то ро го сте ны об ши ли де ре вян ной ва гон кой, 
был сде лан в 1960-е го ды про шло го ве ка. Вот и 
все. Раз ве что крас ка к пре сто ль но му пра здни ку 
Успе ния пе ри оди чес ки об нов ля ется на цер ков-
ных сте нах. Да всё вы ше ду бы-бо га ты ри и всё 
бо ль ше ста но вит ся па лом ни ков: лю ди едут сю да 
не то ль ко из всех угол ков рес пуб ли ки, но из 
Рос сии и Укра ины. Они мо лят ся по тем нев шим 
от вре ме ни ико нам и Пре свя той Бо го ро ди це, и 
мно гие по лу ча ют по мощь в ви де ис це ле ния, 
рож де ния де тей, об ре те ния се мьи и дру гих зем-
ных ра дос тей. А мол ва о та ких чу де сах раз но-
сит ся на са мые да ль ние рас сто яния.

Са ма под твер ждаю: чув ству ешь се бя под 
рас пис ны ми цер ков ны ми сво да ми уди ви те ль но 
лег ко, слов но в не ве со мос ти. Та кой фе но мен 
мес тные жи те ли объ ясня ют мно го ве ко вой на-
мо лен нос тью это го мес та, ко то рое буд то бы 
при тя ги ва ет бо жес твен ную бла го дать. Это в ее 
по исках ве ру ющие го то вы от прав ля ть ся за три-
де вять зе мель, что бы вновь ис пы тать при кос но-
ве ние Все выш не го и бла го дать его люб ви.

Еще одна осо бен ность Успен ской цер кви: по-
чти че ты ре со тни лет она на хо дит ся на тер ри то-
рии мес тно го клад би ща. Оно дей ству ет до сих 
пор и аб со лют но ли ше но той по мпез нос ти, ко-
то рая пе ри оди чес ки от ме ча ется в за хо ро не ни ях 
по след них лет. В том чис ле и на сель ских по гос-
тах. Здесь все мак си ма ль но про сто, за то ося за-
емо глав енству ет цер квуш ка под ве ко вы ми ду-
ба ми, ко то рые сто ят зе ле ны ми до са мых мо ро-
зов. И не бо ятся ни ка ких бурь. По это му по не во-
ле осоз на ешь, что имен но они на де ре вен ском 
по гос те глав ные па мят ни ки, имен но они — оче-
вид цы и сви де те ли мно го ве ко вой ис то рии. А все 
оста ль ное, в том чис ле и на ша че ло ве чес кая 
жизнь, пре хо дя щее, пы лин ка в ис то рии…

И еще од но лич ное впе чат ле ние. Из да ли 
сель ский по гост чем-то на по ми на ет пан скую 
уса дь бу со ста рин ным па рком. Клад би щен ская 
тер ри то рия (от но си те ль но не дав но об не сен ная 
сим па тич ным ограж де ни ем из же ле зо бе тон ных 
сек ций) слов но про ни за на лу ча ми не бес но го 
бла го го ве ния. Под но га ми шур шит ко вер жел-
тых лис ть ев. И клад би ще све тит ся, слов но пят-
ныш ко на ржа вом те ле осен ней зем ли. Под но-
га ми в по жух лой тра ве крас не ют му хо мо ры, в 
шляп ках огром ных опят, слов но в блюд цах, сто-
ит дож де вая во да. Со все ми эти ми гри ба ми у 
скром ных за хо ро не ний очень гар мо нич но вос-
при ни ма ется не бес но-го лу бой цвет цер ков ных 
стен. И све жая крас ка, и но вый за бор — штри хи 

на ше го вре ме ни, ко то рые не со всем вя жут ся с 
этим древ ним па мят ни ком ста ри ны. Но ува же-
ние и по чте ние лю дей пе ред ают.

Не мно го ис то рии

Со глас но пи сь мен ным ис точ ни кам, де рев ня 
Ко ше ви чи, ко то рая ста ла мес тной дос топ ри ме-
ча те ль нос тью бла го да ря цер кви, из вес тна с ХVI 
ве ка. В 1515 го ду мес тный князь Ярос ла вич под-
арил ее бо га тею Фур са но ву. Чуть по зже в ли тов-
ской мет ри ке упо ми на ется по мес тье Ко се вич-
ское, а в 1642 го ду и Успен ская цер ковь, к сру бу 
ко то рой вско ре бы ла при стро ена ко ло ко ль ня.

Ко неч но, ис то ри чес кие вет ра и бу ри, ко то-
рые про ле та ли над этим кра ем, не мог ли не за-
тро нуть су дь бу лес ной де ре вуш ки. Пе ред кем то-
ль ко не при хо ди лось ей гнуть спи ну, ког да из од-
но го ярма по па да ла в дру гое. Вот то ль ко крат кий 
пе ре чень быв ших хо зя ев: на хо ди лась во вла де-
нии ие зу итов, по том ви лен ско го епис ко па, по сле 
раз де ла Ре чи По спо ли той чис ли лась в со ста ве 
Рос сий ской импе рии. С на ча ла ХVIII ве ка Ко ше-
ви ча ми вла дел Елен ский. Пол ешу кам на про тя-
же нии мно гих ве ков при хо ди лось бат ра чить и 
гнуть спи ну, но в на ча ле ХIХ ве ка лу чи про све ти-
те льс тва про ник ли и в этот за бро шен ный край: в 
Ко ше ви чах от кры лась шко ла. В на ча ле 30-х гг. 
ХХ в. здесь был орга ни зо ван пер вый кол хоз.

Во вре мя вой ны над Ко ше ви ча ми стер вят ни ка-
ми кру жи ли не мец кие ис тре би те ли, ря дом на хо-
ди лась ко мен да ту ра, и воз ле же лез но до рож ной 
на сы пи, что по бли зос ти цер кви, не мцы рас стре-
ли ва ли со вет ских акти вис тов и всех под озре ва-
емых. По гиб ло и за му че но тог да бы ло мно го и мес-
тных жи те лей, со жже на де рев ня. А в цер кви не-
мцы дер жа ли плен ных крас но армей цев, ко то рым 
мес тные ре бя тиш ки украд кой пе ред ава ли еду и 
мед ика мен ты. В 1974 го ду к Ко ше ви чам бы ла при-
со еди не на со сед няя де рев ня Евсе еви чи. А по сле 
чер но бы льс кой бе ды здесь по яви лись пе ре се лен-
цы с за гряз нен ных тер ри то рий — для них бы ли 
по стро ены кир пич ные до ма, ко то рые нын че ста ли 
для лю дей род ны ми гнез да ми.

День се год няш ний: вре мя со би рать кам ни

Ны неш ние Ко ше ви чи — агро го ро док, центр 
сель ско хо зяй ствен но го пред при ятия с од но имен-
ным на зва ни ем. Здесь есть сред няя шко ла, клуб, 
биб ли оте ка, ФАП, три ма га зи на и от де ле ние свя-
зи. На се лен ный пункт, не смот ря на свой древ ний 
воз раст, име ет впол не со вре мен ный вид и жи вет 
те ми же за бо та ми, что и со сед ние де рев ни: на пол-
ях ра бо та ет тех ни ка, мес тное хо зяй ство, кро ме 
хле ба и кар то фе ля, вы ра щи ва ет ку ку ру зу, сою и 
под сол неч ник. Стро ится но вая фер ма на 720 го-
лов, где про цес сом мо лоч но го про извод ства бу дет 
управ лять ком пь ютер с элек тро ни кой. Соб ствен-
ны ми си ла ми ве дет ся ре кон струк ция дру гой жи-
вот но вод чес кой фер мы. Впе чат ля ют от ре мон ти-
ро ван ный Дом ку ль ту ры, ти по вая шко ла, где учит-
ся чуть бо лее по лу сот ни ре бя ти шек.

При род ная осо бен ность это го края — кам ни, 
ко то рые ре гу ляр но вы тал ки ва ет из сво его чре ва 
зем ля. Уче ные под твер ди ли: это след лед ни ка, ко-
то рый в свое вре мя щед ро усы пал ими тер ри то-
рию. Кам ни пе ри оди чес ки уби ра ет мес тное хо-
зяй ство, скла ды вая на об очи нах пол ей и до рог. 
Но про хо дит ка кое-то вре мя, и они вновь по явля-
ются на пол ях, рас ска зы ва ет ди рек тор КСУП 
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Игорь Ку чин ский. Бла го, что этот при род ный ма-
те ри ал се год ня не за ле жи ва ется: по шла мо да на 
ка мен ные за бо ры и фун да мен ты под ба ни. А не-
ко то рые вла де ль цы агро уса деб вы кла ды ва ют из 
не го ка ми ны — по лу ча ется кра си во.

В мес тном хо зяй стве да же за ду мы ва ются, как 
рас кру тить свой ка мен ный биз нес: это бес плат-
ный стро ите ль ный ма те ри ал, эко ло ги чес ки чис-
тый, да и теп ло дер жит. Но по ка ва лу ны ис по ль-
зу ются в ка чес тве до рож ных ука за те лей, атри бу-
тов об устрой ства, аль пий ских го рок на де ре вен-
ских ули цах. На при мер, один из та ких кам ней 
ве сом по чти в пять тонн на хо дит ся на ав то трас се 
пе ред Ко ше ви ча ми с ука за ни ем их ко орди нат.

Ка мен ная одис сея име ет про дол же ние и на 
мес тном клад би ще, где из-под зем ли рас тут кам-
ни, по ме чен ные крес ти ка ми. То ль ко за по след ние 
го ды, как по ве дал ста рос та де рев ни и од но вре мен-
но Успен ской цер кви Ле онид Кур чиц кий, по яви-
лось та ких пол де сят ка. Мес тные жи те ли на хо дят 
явле нию впол не пра вдо по доб ное объ ясне ние: 
если цер кви 370 лет, то клад би щу — не ме нь ше. 
Древ ние за хо ро не ния по гло ти ла зем ля. А над-
гроб ные кам ни, ко то рые слу жи ли зна ка ми па мя-
ти, зем ля сей час по че му-то вы тал ки ва ет на верх.

На не ко то рых кам нях про смат ри ва ются не 
то ль ко крес ти ки, но и уга ды ва ются бук вы. Один 
из та ких в про шлом го ду стал про ре за ть ся огром-
ным гри бом воз ле цер ков но го кры леч ка. Так что 
до ис то рии здесь мож но да же дот ро ну ть ся.

Вспо ми на ет 77-лет ний Ле онид Па вло вич:
— Ког да был еще шко ль ни ком, ин те ре со вал-

ся у сво его де да, ко то рый про жил 101 год, ка ко го 
рос та бы ли клад би щен ские ду бы в его дет стве. 
Та кие, как и сей час, от ве чал дед, по сме ива ясь. 
Лет се мь де сят про шло по сле то го раз го во ра, а 
ду бы ста ли еще вы ше. Так что де ре вья эти, сто-
ящие под не бом три или пять со тен лет, вся ко го 
по ви да ли. И мы для них буд то му ра вей чи ки, ко-
то рые под но га ми бе га ют…

Спят веч ным сном под эти ми ду ба ми пред ки 
ко ше вич ские, в том чис ле и парт изан ские ко-
ман ди ры, по гиб шие во вре мя Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой ны. Под одним из ду бов по хо ро не-
на трид ца ти лет няя са ни тар ка Але на Мос то вая, 
ко то рая бы ла звер ски за му че на фа шис та ми за 
связь с парт иза на ми и по мощь крас но армей-
цам. Как рас ска зал за мес ти тель ди рек то ра мес-
тно го хо зяй ства, лю би тель-кра евед Алек сандр 
Хо дь ко, Але на ве ри ла в Бо га, стре ми лась жить 
по хрис ти анским за по ве дям и го то ва бы ла при-
нять лю бые му ки за ве ру и спра вед ли вость. Су-
дь ба сло жи лась так, что та кая воз мож ность ей 
пред ста ви лась… Ког да не мцы доз на лись, что 
Мос то вая ока зы ва ет по мощь ра не ным крас но-
армей цам, учи ни ли над ней страш ную рас пра-
ву, бук ва ль но из ре зав на час ти. Но ко ше вич ская 
са ни тар ка ни ко го не вы да ла.

Кста ти, ис то рия де рев ни Ко ше ви чи тес но пе-
ре пле лась с ис то ри ей цер кви, му жес твен но вы-
сто явшей в ли хие вре ме на. Мес тная дет во ра, ко-
то рая в го ды вой ны тай ком от не мец ких кон во-
иров тас ка ла в цер ковь еду на шим со лда ти кам, 
нын че уже со ста ри лась. Сре ди та ких, на при мер, 
Ва лен ти на Пан фи лен ко, раз ме няв шая де вя тый 
де ся ток лет. Ба буш ка вспо ми нать бы лое не очень 
лю бит: са ми го ло да ли, но рис ко ва ли, лю ди жи ли 
так тяж ко, что и те перь оста нав ли ва ется сердце. 
Хо тя о же лез ной до ро ге, ко то рая в 1938 го ду бы ла 

по стро ена по бли зос ти, рас ска за ла ин те рес ный 
факт. Его под твер дил и пред се да тель Лу чиц ко го 
сель со ве та Ни ко лай Олей ник: эта же лез ная до-
ро га вна ча ле бы ла спро екти ро ва на так, что за де-
ва ла цер ковь. Что бы ее спас ти, лю ди до би лись 
из ме не ния на прав ле ния ко леи. Сей час оста лась 
то ль ко же лез но до рож ная на сыпь: во вре мя вой-
ны при шлось раз обрать ре ль сы, что бы до ро гу не 
ис по ль зо ва ли не мцы.

Чу де са Успен ской цер кви

Успен ская цер ковь для мес тных жи те лей — 
не то ль ко дос топ ри ме ча те ль ность. Она свет в 
окош ке, и ду хов ное уте ше ние, и над ежда, ко то-
рая уми ра ет по след ней. Де рев ня тре пет но от от-
цов к де тям пе ред ает рас сказ о том, как со тни 
лет на зад день и ночь тру ди лись ее жи те ли, что-
бы вы рас тить бо га тый уро жай хле ба и за ра бо-
тать де нь ги. С ни ми и от пра ви лись три без гра-
мот ные при хо жан ки в Ки ев за пла ща ни цей — 
что бы та кая свя ты ня бы ла и в мес тном хра ме. 
От пра ви лись ту да пеш ком, взяв про за пас лап-
ти. Три го да от хо до ков не бы ло слу ху. Но на чет-
вер тый они воз вра ти лись, вы пол нив на каз сво-
их зем ля ков и дос та вив пла ща ни цу в цер ковь.

Се год ня сре ди ред ких древ них икон, на пи-
сан ных по де ре ву, есть и крест из Ие ру са ли ма, 
уни ка ль ная ико на Се ми свя тых му че ни ков Мак-
ко ве ев, воз ле ко то рых ро ди те ли мо лят ся о сво их 
де тях. Это к ней при еха ла из Санкт-Пе тер бур га 
Еле на Вла ди ми ро ва. А два го да на зад у ико ны 
ис то во мо ли лась жен щи на из Сто лин ско го рай-
она, ко то рой док то ра по ста ви ли ди агноз: без-
дет ность. И чу до свер ши лось: жен щи на вы мо ли-
ла все-та ки свое ма те рин ское счас тье! При-
езжал муж ее не дав но в ко ше вич скую цер ковь с 
под арка ми — в се мье ро ди лось ди тят ко. И та ких 
ис то рий лю ди рас ска зы ва ют мно го.

Кста ти, на кры леч ке цер кви мы встре ти ли и 
од но фа ми ли цу по гиб шей са ни тар ки — Ве ру 
Сте па нов ну Мос то вую, цер ков ную пев чую, 
ко то рой уже да вно за во се мь де сят. Но ба буш ка 
каж дый день ста ра ется при йти сю да, что бы 
«по лу чить пол егку»: под кры шей хра ма она за-
бы ва ет о сво их об идчи ках и всех жи тей ских 
не взго дах. Взды ха ет, что ско ро печ ку-»бур-
жуй ку» при дет ся то пить: цер ковь об огре ва ется 
не груб кой, а ме та лли чес кой тру бой-ке ро га-
зом. Но лю ди во вре мя служ бы не мер знут, хо-
тя за ху де нь кой цер ков ной стен кой тре щат 
30-гра дус ные мо ро зы. Это то же из раз ря да 
мес тных чу дес.

Но са мое глав ное чу до, ко то рое при тя ги ва ет 
сю да па лом ни ков, — дуп ло в од ном ве ко вом ду бе, 
из да ле ка на по ми на ющее си лу эт Бо жь ей Ма те ри. 
Под ойдешь близ ко и уви дишь то ль ко огром ное 
дуп ло, в ко то ром еще во вре мя вой ны мес тная ре-
бят ня игра ла в прят ки. Дуп ло за по сле во енные 
го ды ста ло еще бо ль ше — в рост че ло ве ка. Там 
мож но за прос то спря та ть ся тро им или чет ве рым 
взрос лым. Но гля нешь из да ли, с цер ков но го кры-
леч ка, и сре ди гра фи ки осен них вет вей по ра зи-
шь ся уз на ва емо му кон ту ру Бо го ма те ри. Эту кар-
ти ну так же со тво ри ла при ро да. И что ин те рес но, 
ги ган тское дуп ло не под орва ло здо ро вье ста ро го 
ду ба, ко то рый буг рис ты ми кор ня ми дер жит ся за 
зем лю. Каж дую вес ну он ка ча ет на вет ках мно го-
чис лен ные пти чьи вы вод ки, ко то рые огла ша ют 
окрес тнос ти сво им пе ни ем.
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А ко ше вич ская цер ковь до сих пор хра нит 
мно жес тво дру гих тайн. Во вре мя вой ны цер-
ков ный ста рос та за ко пал в зем лю ко ло кол. Его не 
на шли до сих пор, хо тя по тер ри то рии клад би ща 
хо ди ли мес тные кра еве ды с ме та лло иска те лем. 
Есть вер сия, что ко ло кол на хо дит ся под цер ко-
вью и ка ким-то об ра зом уси ли ва ет ее чу до дей-
ствен ную си лу. Ведь это имен но она зо вет лю дей 
в на мо лен ный уго лок пол есской глу бин ки…

СНЯ ДИН СКАЯ БЫЛЬ

Сня дин — один из на се лен ных пун ктов за-
реч ной зо ны Пет ри ков ско го рай она. Мно го раз 
слы ша ла об этой де рев не, но по бы вать там до-
ве лось не дав но. Со про вож дать ме ня вы звал ся 
пред се да тель Го лу биц ко го сель со ве та Вла ди-
мир Алек сан дров (он ро дом из этих мест). И вот 
мы на па ро ме. Се рое не по год ное не бо окра си ло в 
та кой же цвет и при пят ские во ды.

…Как и ты ся чу лет на зад, пол но вод ная При-
пять лен той опо ясы ва ет зе ле ные па шни и ле са, не-
жит ся на из ги бах в жел тых пес ча ных бе ре гах, 
омы вая на сво ем пу ти мно гие го ро да, де ре вуш ки 
и се ла. По ит их во дой, кор мит ры бой, ка чая на 
вол нах ры бац кие лод ки и пти чьи вы вод ки, при-
ве чая в сво ей рос кош ной по йме и зве рье. Бли-
зость к бо ль шой ре ке пред опре де ли ла в свое вре-
мя и су дь бу Сня ди на, воз раст ко то ро го из ме ря-
ется не ве ка ми, а по чти це лым ты ся че ле ти ем. 
(Уче ные не дав но до ка за ли, что эта пет ри ков ская 
де ре ве нь ка стар ше са мо го Ки ева и ра нь ше на 
этом мес те про цве тал го род.) Сей час это ти хая 
не при мет ная «вё соч ка», где про жи ва ет чуть бо-
лее со тни жи те лей. В основ ном пен си оне ры и 
ста ри ки, мо ло де жи ма ло. По этой при чи не со би-
ра ются за кры вать мес тную шко лу, в ко то рой ны-
неш ней зи мой учи лось то ль ко де вять шко ль ни-
ков. Есть в де рев не лес ни чес тво, ФАП, не бо ль шой 
клуб с биб ли оте кой и ма га зин, един ствен ный на 
не ско ль ко де ре вень за реч ной зо ны. Ма га зин хо-
ро ший, мож но ку пить да же теп лый хлеб, по это му 
все мес тные, не сго ва ри ва ясь, его хва лят.

Ког да-то де рев ня слы ла про мыш лен ной, бы-
ла здесь своя сплав ная кон то ра и учас ток лес-
пром хо за — тру ди лось око ло ты ся чи че ло век. 
По том на ши ро кую но гу хо зяй ство вал кол хоз: 
три мо лоч но то вар ные фер мы, трак тор ная бри-
га да. Сей час зем ли пе ред аны На ци она ль но му 
па рку «При пят ский». При над леж ность к не му 
каж дый из мес тных ощу ща ет на соб ствен ной 
шку ре, точ нее ого ро де: лю ди едва от би ва ются 
от на шес твия ди ких сви ней из ле са. По это му все 
гряд ки сей час в бе лых пу га лах и тре щот ках, но 
хит рые зве ри их не бо ятся.

Лю ди жи вут в за реч ной де рев не сво ими из-
веч ны ми за бо та ми: са дят ого ро ды, ло вят ры бу, 
со би ра ют в ле су яго ды. А ког да при хо дит гриб-
ной се зон — це лы ми меш ка ми тас ка ют гри бы. 
Об этом рас ска зал по до ро ге в Сня дин Вла ди мир 
Алек сан дров, вспо ми ная дет ство. А еще при знал-
ся, что здесь жи вет его мать, ко то рой 74 го да. Но 
кар тош ки все рав но са дит 45 со ток — как ни от-
го ва ри вал ее «сде лать се бе пол егку». Вот та кие 
ра бо тя щие его зем ля ки. Кста ти, сня дин ца в Пет-
ри ко ве каж дый уз на ет по осо бо му го во ру и тем 
ко ло рит ным де ре вен ским сло веч кам, ко то рые 
услы шишь то ль ко здесь.

Сом в под пе чье и щу ки на асфа ль те

Пер вое, что ме ня в Сня ди не уди ви ло, — это 
огром ный рас хля бан ный за бор из ши ро ких до сок, 
ко то рым окра инная ули ца от го ро ди лась от ста ро-
го реч но го рус ла. Каж дый год во да, под сту пая к 
де рев не, остав ля ет на нем свою мет ку. При смот-
рев шись, мож но опре де лить уров ни мно го лет них 
па вод ков. Бы ва ет и та кое, что во да на кры ва ет за-
бор «с го ло вой», и лю ди на лод ках про плы ва ют 
над ним. Тог да щу ки, ве ли чи ной с ру ку, шмы га ют 
че рез асфа ль ти ро ван ную до ро гу цен тра ль ной 
ули цы. В Сня ди не услы ша ла под твер жде ние бай-
ки о со ме, что во вре мя бо ль шо го по то па за плыл в 
ха ту, об лю бо вав се бе мес то в под пе чье. Ког да во да 
ушла, ры би на оста лась. Дей стви те ль но, был та кой 
слу чай, под твер ди ли мес тные, то ль ко в со сед ней 
де рев не. Хо зяй ка ха ты по том це лую не де лю тем 
со мом се мью кор ми ла. Так что «бо ль шая во да», 
кро ме не удобств, при но сит лю дям и под арки. 
Один из них — ого ро ды, ко то рые по сле схо да во-
ды рас тут как на дрож жах.

Не смот ря на под топ ле ния, де ре вен ские всег-
да ста ра лись стро ить ся по бли же к во де, вы би рая 
мес то на гор ке. Мно гие та кие хат ки-ха луп ки, по-
кры тые дран кой, сгор блен ные, как сто лет ние 
ста рич ки, сто ят на кру чах и се год ня. Но их ник то 
не то ро пит ся сно сить: да же в эту глушь про то ри-
ли до рож ку сто лич ные лю би те ли не тро ну той 
пол есской при ро ды и уе ди не ния. И хи бар ки по-
ти хо нь ку об ши ва ются ва гон кой, укреп ля ются 
фун да мен ты. Сре ди этой убо гой ста ри ны (ко то-
рой за прос то мож но уди вить ту рис тов) встре ти-
ли мы и та рел ку спут ни ко вой свя зи на од ном 
акку рат ном до ми ке, укра шен ном ре зь бой. Хо-
зяй ка Зи на ида За нке вич, учи те ль ни ца мес тной 
шко лы, по хва ли лась, что это увле че ние ее му жа 
Вла ди ми ра, ко то рый ра бо та ет лес ни ком. А мес та 
здесь кра си вые и бла го дат ные, хо тя мес тные да-
вно при вык ли к этой кра со те, вро де и не за ме ча-
ют. За то при езжие ры ба ки в вос тор ге.

Ско ро по явит ся в де рев не и своя агро уса дь ба — 
мес тный пред при ни ма тель Ни ко лай Дер бень 
на ме рен при ни мать ту рис тов, удив ляя их сня-
дин ской экзо ти кой. А она ря дом, ис кать не надо. 
Вот они, об ычные «пол ешуц кие» под во рья с вы-
жжен ны ми на солнце про шло год ни ми стож ка-
ми се на и ко пан ка ми с за грив ка ми осо ки за ого-
ро дом, где каж дое па рное утро ви сят бе лые кло-
чья ту ма на, а ве че ра ми на все ла ды ква ка ют ля-
гуш ки. В дуб ра вах мож но за па ру ча сов на  со би рать 
вед ро зем ля ни ки. Ма лые и бо ль шие озе ра ки-
шат ры бой. На де сят ки ки ло мет ров не про лаз-
ные бо ло та с клюк вой, чуть ли не край све та. За-
хо дить ту да да ле ко не каж дый рис кнет, да же из 
мес тных: за прос то мож но за блу ди ть ся.

А то ль ко стем не ет, на чи на ются в Сня ди не 
«ноч ные дис ко те ки»: лю ди вклю ча ют маг ни то-
фо ны и при емни ки, жгут кос тры воз ле сво их ого-
ро дов, вы став ля ют де жур ных сто ро жей, что бы 
от пуг нуть лес ных ка ба нов. Но те все рав но при-
хо дят, по ртят гряд ки. Если ко су ли, ли сы и за йцы 
(а не дав но де ре вен ские ви де ли рысь у до ро ги) 
че ло ве ка не на пря га ют, то лес ные сви ньи — на-
сто ящее бед ствие.

До ро га жиз ни

По хва ли лись сня дин цы и сво им но вым мос-
том с до ро гой, в про шлом го ду со еди нив ши ми де-
рев ню с Ту ров щи ной. Те перь по этой до ро ге, ко-
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то рую про зва ли до ро гой жиз ни, в лю бую по го ду 
мо гут до ехать в Сня дин мед ики, га зо ви ки и тор-
гов ля. Но если из Пет ри ко ва вы би рать са мый ко-
рот кий путь, в де рев ню мож но по пасть то ль ко с 
по мо щью па ро ма, ко то рый свя зы ва ет «ци ви ли-
за цию» с за реч ной зо ной. Мож но, ко неч но, вос-
по ль зо ва ть ся и жит ко вич ской гра вий кой, но для 
это го тре бу ется до ехать до со сед не го рай цен тра, 
по том свер нуть на «сня дин ский шлях», а это не-
близ кий свет. По это му па ром — са мый при выч-
ный и удоб ный вид тран спор та для мес тных жи-
те лей. К то му же вес ной, ког да При пять вы хо дит 
из бе ре гов, а с дру гой сто ро ны раз ли ва ется 
Уборть, к де рев не со всех сто рон под хо дит во да. 
И Сня дин ка жет ся остро вом, окру жен ным Ге ро-
до то вым мо рем. Един ствен ное спа се ние тог да — 
ка тер «Кор шун», ко то рым рас по ла га ет рай онный 
от дел об ра зо ва ния, и эмче эсов ская «амфи бия».

— При мо ей па мя ти са мая бо ль шая па вод ка 
бы ла вес ной 1979 го да, ко то рая мно го на ра би ла 
шко ды, — вспо ми на ет мес тный кра евед, 84-лет-
ний Ви та лий Но вак. — Тог да всех дой ных ко ров 
и мо лод няк, бо ль ше ты ся чи го лов, при шлось на 
па ро ме пе ре вез ти на фер му у Вы ше лов. А ко ней 
тры ма ли на уз го рач ку у со вхоз ным са де. Кор ма 
ско ти не со Сня ди на дос тав ля ли во енные на 
«амфи бии». Слу ча лись и лет ние па вод ки по сле 
за тяж ных дож дей, ког да лю ди на лу гах не мог ли 
за го то вить ни од но го стож ка се на. А на не ко то-
рых пол ях при хо ди лось вруч ную ко сить жи то и 
ло ша дь ми вы во зить к ком бай нам на гор ки.

Но это вре мен ные труд нос ти, и сня дин цы быс-
тро их за бы ва ют. А еще Ви та лий Кон стан ти но вич 
рас ска зал, ка кие го ло вас тые и ру кас тые жи ли в 
этих кра ях бон да ри, куз не цы, гон ча ры и бор тни-
ки. А их хо зяй ки не то ль ко пря ли, тка ли и вы ши ва-
ли, но и на всю окру гу сла ви лись тон ким сук ном. 
Зна ме нит был Сня дин и доб рот ны ми са по га ми, 
ко то рые не име ли сно су и ши лись мес тны ми уме-
ль ца ми из сви ной ко жи. Сто лет на зад мес тные 
ме ха ни ки-са мо учки по стро или на ре ке пло ти ну и 
огром ную во дя ную ме ль ни цу. Ее при спо соб ле ния 
мо ло ли зер но и кру пы, от жи ма ли мас ло, да же 
шерсть че са ли. Сто яли ког да-то в Сня ди не, на бе-
ре гу При пя ти, и три вет ря ные ме ль ни цы, ко то рые 
еще по мнят мес тные ста ро жи лы. Вспо ми на ют 
ста рые лю ди и цер ковь не ви дан ной кра со ты, си-
явшую зо ло том. Уче ные сей час объ ясни ли тех но-
ло гию той кра сы: все де ре вян ные уз оры, ко то рые 
вы ре за лись вруч ную, мас те ра ми по кры ва лись 
сло ем фар фо ра, по том на но си лась по зо ло та.

Все это — то ль ко от го лос ки бы лой за жи точ-
нос ти и бо га той древ ней ис то рии, ухо дя щей 
кор ня ми в глу би ну ты ся че ле тия. Кста ти, о ней 
мес тным пе ри оди чес ки на по ми на ют и на ход ки: 
мо не ты Рим ской импе рии, кос ти, ке ра ми чес кие 
че реп ки и крес ти ки…

Как го род-при зрак из-под зем ли вы шел

Что бы при кос ну ть ся к древ ней ис то рии, 
едем в центр де рев ни к шко ле. И не то ль ко из-за 
то го, что это един ствен ное мес то, ко то рое в де-
рев не ни ког да не за тап ли ва ется во дой. Во дво ре 
шко лы, на мес те спорт ивной пло щад ки, в про-
шлом го ду уче ные с архе оло га ми во вре мя рас-
ко пок на шли ста рое го ро ди ще. Это бы ли остан-
ки древ не го го ро да Сме дин — он упо ми на ется в 
ста рин ных Ки евской и Нов го род ской ле то пи-
сях. Имен но он по чти ты ся чу лет оста вал ся за те-

рян ным. И хо тя ны неш нее на зва ние де рев ни 
Сня дин бы ло со звуч ным с про пав шим Сме ди-
ном, раз гад ка уче ным от кры лась не сра зу. Древ-
ние по се ле ния да вно бы ли об на ру же ны на бе ре-
гу При пя ти, не по да ле ку рас ко пан кур ган ный 
мо ги ль ник. По том во дво ре шко лы об на ру жи-
лись за хо ро не ния ХVI — ХVIII ве ков. Но го род 
буд то про ва лил ся сквозь зем лю. Уче ные те ря-
лись в до гад ках: не уже ли ле то пис цы ошиб лись? 
Одна ко под по гре бе ни ями по здне го сред не ве-
ко вья вдруг ста ли на хо ди ть ся ве щи ХII — ХI II 
ве ков: по зо ло чен ный крест-мо ще вик, ка мен ная 
бу ла ва, брас ле ты, че реп ки по су ды, не бо ль шой 
ков че жец, в ко то ром хра ни лись мо щи ка ко го-то 
свя то го… Это бы ла на сто ящая сен са ция. По это-
му в Сня дин, не по бо явшись бо лот с ко ма ра ми, 
при езжа ли да же аме ри кан цы, от тем на до тем на 
ра бо тая здесь с бе ло рус ски ми архе оло га ми.

— К со жа ле нию, по ка дос то вер но не извес-
тно, по че му ис чез ло Сме дин ское го ро ди ще. Най-
ден ные ве щи сви де те льс тву ют о том, что древ-
ний го род был бо га тым и про цве та ющим. По том 
слу чи лось бо ль шое по бо ище, и Сме дин по сле 
раз гро ма был раз граб лен и раз дав лен. По сле го-
род уже не смог под ня ть ся с ко лен. Но лю ди это 
мес то не оста ви ли, про дол жа ли жить и се ли ть ся 
воз ле ре ки ху то ра ми, ко то рые по зже со еди ни-
лись в од но се ле ние. Сей час оно но сит на зва ние 
Сня дин, — под вел чер ту в на шем раз го во ре учи-
тель мес тной шко лы Алек сандр Ма ке дон ский.

Вод ная одис сея

Ин те рес но, что на зва ние сво его древ не го го-
ро да мес тные не за бы ва ют. Ког да при хо дит бо-
ль шая во да, ко то рая че рез окна пе ре ли ва ется в 
ха ты и каж дый спа са ется как мо жет, на зы ва ют 
се бя сме дин ца ми. Вы бе рут ся на су хое — уже 
сня дин цы. Как-то во вре мя си ль но го па вод ка 
мес тный дед Ма зай бро сил ся ло вить на При пя-
ти за йцев, ко то рых не сло на брев не, — на вя зал 
два меш ка. Но при би ть ся к бе ре гу не хва ти ло 
сил, лод ка пе ре вер ну лась, и са мо го спа са те ля 
едва вы та щи ли на бе рег.

Был слу чай, ког да рез ко при бы ва ющая во да 
за гна ла ста руш ку на гру шу. Баб ка уце ле ла, да же 
сви нья с виз гом до га да лась вска раб ка ть ся на ку-
чу на во за, а вот гу си в са рай чи ке уто ну ли — пти-
цы не успе ли пе рья сма зать жи ром. И нын че лю-
ди во вре мя па вод ков, ло жась спать, ста вят на 
вся кий слу чай об увку на печ ку: если при дет во да, 
об уть ся в су хое. И хо тя во да дос тав ля ет мно го мо-
ро ки, лю ди от но сят ся к ней тер пи мо и на зы ва ют 
гос тем, ко то рый при хо дит и ухо дит, а они оста-
ются. Бо лее то го, да же ждут ее по явле ния в сле-
ду ющем го ду: уж бо ль но мно го раз ве лось в зем ле 
кро тов и мед ве док, то ль ко во да мо жет в та ких 
слу ча ях по мочь из ба ви ть ся от вре ди те лей.

Услы ша ла в Сня ди не и тра ги чес кую вод ную 
ис то рию. От нее до сих пор ще мит сердце. Как-
то вер нул ся из да ле ких кра ев мо ло дой сня ди-
нец, ко то ро го вы шла встре чать на бе рег При пя-
ти ма ма. Че ло век, не дож дав шись па ро ма, оста-
вил на бе ре гу че мо дан, одеж ду с бо тин ка ми и 
ныр нул в во ду, что бы уско рить встре чу. И бо ль-
ше не вы ныр нул. Не на шли да же те ла утоп лен-
ни ка. И вмес то клад би ща мать при хо ди ла го ло-
сить на реч ной бе рег. Как и ты ся чу лет на зад, 
ви се ло над ее го ло вой без учас тное не бо и ка ти-
ла вдаль свои во ды При пять…
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А
 на ліз се ман ты кі і струк ту ры про звіш чаў —  
 ці ка вая, каш тоў ная і цяж кая спра ва, што  
 пры зна ецца мно гі мі антра па ні міс та мі. Ён, 

на дум ку А. Су пе ран скай, «дае знач ную інфар-
ма цыю, якая ўяў ляе ці ка васць для гіс то ры каў, 
этног ра фаў, са цы ёла гаў, а так са ма лін гвіс таў. 
Пры па ра ўнан ні лек січ ных па лёў, па якіх раз-
мяр коў ва юцца асно вы про звіш чаў у роз ных мо-
вах, мож на зра біць вы ва ды пра агу ль насць або, 
на адва рот, роз насць на цы яна ль ных ку ль тур 
асоб ных на ро даў» [1, с. 81].

Лек січ ны склад бе ла рус кіх про звіш чаў над-
звы чай ба га ты і раз на стай ны. Па хо джан не мно-
гіх бе ла рус кіх про звіш чаў ма ты ва ва нае. Да след-
чы кі адзна ча юць, што шмат лі кія бе ла рус кія про-
звіш чы ўтва ры лі ся се ман тыч ным шля хам — 
шля хам пе ра асэн са ван ня бы лых на з    ваў-ха    рак     та-
 рыс тык асо бы па тых ці іншых адзна ках ці ад гу-
тар ко вых фор маў імён. Па зней унут ра ная фор-
ма, ма ты ві роў ка (лек січ нае зна чэн не) сцер лі ся, і 
най мен не па ча ло вы кон ваць чыс та на мі на тыў-
ную фун кцыю — фун кцыю вы лу чэн ня ча ла ве ка 
ся род іншых.

Про звіш чаў ад апе ля тыў на га па хо джан ня ў бе-
ла рус кай мо ве да во лі мно га. Гэ та гру па скла дае 
пры клад на ка ля па ло вы ўсіх про звіш чаў. Вя до мы 
антра па ні міст М. В. Бі ры ла адзна чае, што «з пун-
кту по гля ду гіс то рыі мо вы ад апе ля тыў ная антра-
па ні мія з’яўля ецца за ха ва ль ні кам, кан сер ван там 
лек сі кі па пя рэд ніх эпох, дае ма тэ ры ял для бо льш 
глы бо ка га вы ву чэн ня гіс та рыч на га слоў ні ка, моў-
ных уз ае ма су вя зей» [2, с. 4]. Згод на з гэ тым у якас-
ці асноў для ўтва рэн ня про звіш чаў маг ла вы ка-
рыс тоў вац ца лек сі ка, якая ад люс троў вае са мыя 
раз на стай ныя га лі ны жыц ця дзей нас ці на ро да і 
ака ля ючай яго рэ ча існас ці — быт, за нят кі, ста но-
віш ча ў сям’і і гра мад стве, фі зіч ныя, раз умо выя і 
ма ра ль ныя якас ці, па чуц ці, са цы яль ны ўклад, 
жы вё ль ны і рас лін ны свет і інш. У гэ тым сэн се 
антра по ні мы, утво ра ныя ад апе ля тыў най лек сі кі, 
з’яўля юцца скар бниц кай гіс то ры ка-ку ль тур най 
спад чы ны, да юць каш тоў ны ма тэ ры ял для вы ву-
чэн ня агу ль най гіс то рыі на ро да. Пры ўтва рэн ні 
про звіш чаў Пет ры каў ска га ра ёна вы ка рыс тоў ва-
ла ся лек сі ка на ступ ных се ман тыч ных груп.

На звы асоб па пра фе сіі ці за нят ку, са цы яль-
ным ста но віш чы. Про звіш чы, утво ра ныя ад на-
зваў пра фе сій, свед чаць пра раз на стай насць 
пра фе сій у Бе ла ру сі. З раз віц цём гра мад ства 

знік лі не ка то рыя пра фе сіі, а раз ам з імі стра ці лі-
ся і іх на звы, якія ля жаць у асно ве про звіш чаў. 
Тым не менш іх эты ма ло гія ў бо ль шас ці за ста-
ецца пра зрыс тай. Про звіш чы, што бы лі ўтво ра-
ны ад на зваў пра фе сій, ро ду за нят каў або вы-
кон ва ема га дзея ння, уяў ля юць са бой каш тоў-
ную кры ні цу па гіс то рыі мо вы і ку ль ту ры. Ага-
рад ні чук < уст. ага род нік ‘се ля нін, які меў тры 
мар гі ага ро ду, за што вы кон ваў служ бу адзін раз 
у ты дзень, а жон ка 6 дзён за ле та жа ла’ [2, с. 17]; 
Алей ні каў < алей нік ‘той, які ро біць алей’ [2, с. 
20]; Аскер ка < араб. аскер ‘вой ска’, ‘во ін, сал дат’, 
тур. ‘во ін, ба ец’, ‘ва яўні чы’, кірг. устар. ‘сал дат, 
во ін’, у рус кай мо ве з тур. так зва лі рус кія ‘ту-
рэц кіх сал дат’ [2, с. 24-25]; Баб раў ні чы < баб роў-
нік ‘ла вец баб роў’ [2, с. 29]; Бан да рык, Бан да рэн-
ка, Бон дар < ‘май стар па вы ра бе драў ля най па-
су ды’ [3, с. 395]; Ба ярын, Ба яры наў, Бер днік < 
рэг. ‘ба дзяж ны ган дляр бёр да мі’, ‘май стар, які 
вы раб ляе бёр ды’ [2, с. 52]; Буд нік < ‘ру да коп’, 
укр. буд ник ‘ра бот нік на па таш ным за во дзе’ [2, 
с. 64]; Бур ма < рус. ‘пры каз чык, бур містр, войт’ 
[2, с. 70]; Ва яво да < ‘на ча ль нік вой ска, кі раў нік 
го ра да ці акру гі’, ‘кі раў нік ва явод ства’ [3, с. 472]; 
Він нік < ‘прад авец ві на’ [2, с. 87]; Вой цік < войт 
‘стар шы ня мяш чан ска га ці маг дэ бур гска га су-
да’, ‘на ча ль нік гмі ны’, ‘на гляд чык за пры гон ны-
мі, пры га ня ты, пры зна ча ны з ся лян па меш чы-
кам’ [2, с. 89]; Вы бра нец < ‘вы бра ны ці рэ крут, 
уз яты на ва енную служ бу’, ‘вы бра ны’ [2, с. 31]; 
Гай ду ке віч, Гай ду коў < гай дук рус. ‘лёг ка ўзбро-
ены во ін’, бел. ‘лёг ка ўзбро ены сал дат’, ‘слу га ў 
вя ль мож для па ра дных вы ездаў’ [2, с. 95]; Га нус, 
Га ну се віч < літ. gапus ‘па стух’ [2, с. 101]; Ган чар, 
Ган ча роў < бел. ‘той, хто вы раб ляе глі ня ную па-
су ду’, устар. ‘пяч нік’, ‘ча ра піч нік’ [2, с. 101]; Гар-
бар < ‘той, хто за йма ецца апра цоў кай і вы ра бам 
шкур’ [4, с. 29]; Гра бар < ‘ра бо чы, які вы кон вае 
зем ля ныя ра бо ты; зем ля коп’ [4, с. 72]; Граб ка, 
Граб ко < ад грэб ці [3, с. 115]; Грэ на дзёр < грэ на-
дзёр ‘сал дат або афі цэр ад бор ных (па вы со кім 
рос це) пя хот ных і ка ва ле рый скіх час цей’ [4, с. 
89]; Гу са раў < гу сар ‘ва енны з час цей лёг кай ка-
ва ле рыі’ [4, с. 99]; Да йлі до віч < бел. дой лід ‘цяс-
ляр, бу даў нік’ [2, с. 124]; Два рак, Дво рак < рэг. 
два рак ‘шлях ціч’, рус. дво ряк ‘два ро вы ча ла век’, 
польск. dwоrак ‘пры двор ны’, ‘слу га’, ‘ па ра бак у 
пан скім два ры’ [2, с. 128]; Дзяг цяр, Дзег ця рэн ка 
< дзяг цяр ‘той, хто го ніць дзё гаць’ [4, с. 178]; 
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Дра гун < дра гун ‘сал дат або афі цэр не ка то рых 
ка ва ле рый скіх час цей, здо ль ных вес ці бой і ў 
спе ша ным страі’ [4, с. 194]; Ду бо вік < рэг. ‘ру ля-
вы на лод цы плы та го наў, якая на зы ва ецца ‘дуб’, 
рус. ду бо вик ‘ло дач нік, пе ра воз чык’ [2, с. 139]; 
Ду да рэн ка < ду дар ‘му зы кант, які іграе на ду дзе’ 
[4, с. 207]; Жаў ня ро віч, Жаў няр чук < жаў нер 
‘сал дат поль скай арміі’ [4, с. 254]; Злот ні каў < 
злот нік ‘за ла тар’ [4, с. 482]; Ка ва ле віч, Ка ва лен-
ка, Ка ва леў скі, Ка ва льс кі, Ка ва ль чук, Ко валь < 
ка валь ‘ра бо чы, май стар, які за йма ецца коў кай 
ме та лу’ [4, с. 570]; Ка жа дуб < ‘ду бі льш чык скур’ 
[2, с. 167]; Ка зак, Ка за ке віч, Ка за коў скі < ка зак 
‘во ль ны ча ла век з пры гон ных ся лян, ха ло паў, га-
рад ской бед на ты’, ‘прад стаў нік ва енна га сас-
лоў я’, ‘ра да вы асо бых (звы чай на ка ва ле рый скіх) 
вай ско вых час цей’ [4, с. 374]; Ка ла дзей < рус. ко-
ло дей ‘ка лес нік’, укр. ко ло дій ‘ка лес нік’ [3, с. 
170]; Ка лес нік, Ка лес ні каў < ка лес нік ‘май стар, 
які вы раб ляе ко лы, ка лё сы’ [4, с. 586]; Ка мі сар-
чык < ст. бел. ко ми сар ‘чы ноў нік для раз гля ду 
спрэч ных спраў’ [2, с. 176]; Ка на вал, Ка на ва ль-
чук, Ка на ва ль чык < ка на вал ‘ле кар без спе цы-
яль най ве тэ ры нар най ад ука цыі, які за йма ецца 
ля чэн нем ко ней’ [4, с. 609]; Ка ню шэн ка < ко нюх 
‘да гляд чык ко ней’ [4, с. 713]; Ка пач, Ка па цэў скі 
< ка пач ‘той, хто за йма ецца ка пан нем зям лі; 
зем ля коп’ [4, с. 629]; Кап лан < рэг. ‘ка пе лан’ [2, 
с. 180]; Ка роль, Ка сец, Ключ нік < ‘слу га ў пан-
скім ма ёнтку, у рас па ра джэн ні яко га зна хо дзі лі-
ся прад укты хар ча ван ня і клю чы ад мес цаў іх за-
хоў ван ня’ [4, с. 702]; Кня зеў, Кра вец, Краў чан ка, 
Краў чэ ня < кра вец ‘спе цы яліст па шыц ці адзен-
ня’ [4, с. 719]; Крам нік < ‘уладальнік, або прад а-
вец у кра ме, лаў цы’ [2, с. 217]; Кра сі льш чык < 
рус. кра си ль щик ‘фар ба ва льш чык, ма ляр’ [10, с. 
382]; Круль < польск. кrоl ‘ка роль’ [2, с. 219]; Куз-
нец < рэг. рус. ‘ка валь’ [2, с. 227]; Ку рат нік < 
‘той, хто да гля дае ку рэй’ [2, с. 232]; Ку хар чык < 
ку хар ‘по вар’ [2, с. 236]; Ку чар < ‘фур ман’ [10, с. 
395]; Куш нер < ‘скар няк’ [2, с. 238]; Ма ёр, Ма-
ёрчык, Ма на хаў, Мас ка лен ка < бел. мас каль 
‘пад да ны Мас коў скай дзяр жа вы’, рэг. ‘сал дат’ 
[2, с. 277]; Мас та вы < ‘збі ра ль нік пад аткаў за 
пра езд праз мост’ [9, с. 134]; Ме ль нік, Ме ль ні каў, 
Му зы ка < ‘му зы кант’ [5, с. 179]; Му ляр, Па лоз нік 
< рус. по ло зник ‘той, хто ро біць па ла зы’ [2, с. 
309]; Панцюк < ад Панцелея; Пан ке віч, Пан ок, 
Пан оў, Пан овіч, Па сту хоў, Па шун < ад па хаць 
‘араць’ [2, с. 320]; Пе кар скі, Пя кар скі < пе кар 
‘хле ба пёк’ [6, с. 153]; Пі ва вар, Пі ва вар чык, Ра-
каў шчык < рус. ра ков щик ‘ган дляр ра ка мі’ [2, с. 
348]; Руд нік, Руд ніц кі < ‘той, хто зда бы вае ці пла-
віць ру ду’ [2, с. 354]; Ры бак, Ры ба коў, Ры бал ка < 
рэг. ‘ры бак, ры ба лоў’ [6, с. 733]; Рэ знік < укр. різ-
ник ‘прад авец мя са, мяс нік’ [9, с. 101]; Сед ляр < 
укр. сід ляр ‘той, хто вы раб ляе сёд лы, сё дзе ль нік’ 
[2, с. 403]; Сіт нік < рэг. ‘той, хто ро біць ці прад ае 
сі ты’ [2, с. 375]; Ста ра вой таў < ста ра войт ‘на ча-
ль нік га рад ско га па ся лен ня’ [7, с. 501]; Ста ра-
жэн ка < сто раж ‘ча ла век, які ахоў вае што-не-
будзь’ [7, с. 329]; Ткач, Тка чук, Тка чэн ка, < ткач 
‘ра бо чы, май стар, які вы раб ляе тка ні ну на ткац-
кім стан ку’ [7, с. 490]; Фур ман, Ца ге ль нік < ‘ра-
бо чы, які пра цуе на ца ге ль ні’ [7, с. 224]; Ца ран-
коў, Ца рук, Ца рун, Ца рык < цар ‘ты тул ма нар ха ў 
Рас іі, Бал га рыі, Сер біі’, ‘асо ба, якая мае гэ ты ты-
тул’ [8, с. 228]; Ча ба наў, Чар нец кі < чар нец ‘ма-

нах’ [8, с. 300]; Шах, Швец < ша вец ‘май стар па 
шыц ці і ра мон це аб утку’ [8, с. 340 ]; Шкля роў < 
шкляр ‘ра бо чы, які ўстаў ляе шкло’ [8, с. 368]; 
Шкраб < ‘той, хто скра бе’ [2, с. 475]; Шля пач нік 
< ‘ка пя люш нік’ [2, с. 477]; Шут, Шу цік < рус. 
‘бла зен’ [2, с. 485]; Яры га < рус. устар. ‘ні жэй шы 
слу жы цель па лі цыі, па сы ль ны’ [2, с. 500].

Про звіш чы, утво ра ныя ад ге агра фіч ных на-
зваў, скла да юць не вя лі кую па ко ль кас ці гру пу: 
Бе лас тоц кі, Бел ка вец, Бе ль ка вец < ‘з в. Бел кі, Бел-
ка ва’ [2, с. 51]; Ва лы нец < з Ва лы ні; Га ра вец, Га ра-
вы < ‘жы хар вёс кі Га ра’, ‘той, хто жы ве на га ры, 
на вы со кім мес цы’ [2, с. 101]; Гу за вец < ‘з в. Гу зы, 
Гу за ва’ [2, с. 120]; Да нцоў < ад ‘Дон’; Ду ба вец < ‘з 
в. Ду бы, Ду ба ва, п. Ду ба вец’ [2, с. 138]; Жу ка вец < 
‘з в. Жу кі, Жу ка ва’ [2, с. 148]; Жыт ка вец < ‘з г. 
Жыт ка ві чы’; За го рац < ‘той, хто жы ве за га рой ці 
ў в. За гор’е’ [2, с. 154]; За лес кі < ‘в. За лес се’; За-
брод скі < ‘в. За брод дзе’; Лі са вец < ‘з в. Лі са ва, Лі-
сы’ [2, с. 253]; Ма гі ля вец < ‘з г. ці інша га н. п. Ма гі-
лёў’ [2, с. 265]; Ма зур ке віч < ма зур ‘вы ха дзец з Ма-
зур шчы ны’ [2, с. 267]; в. Ма зу ры; Ма ка ра вец < ‘з в. 
Ма ка ры чы’; Мар ка вец < ‘в. Мар ка ві чы’ ; Мыш ка-
вец < ‘з в. Мыш кі, Мыш ко ва’ [2, с. 291]; На шчы нец 
< на шчы нец ‘ча ла век з мясц ова га ася род дзя’ [12, 
с. 214]; Пад дуб ны < ‘в. Пад дуб’е’, ‘які жы ве ля ду-
боў, пад ду ба мі’ [2, с. 306]; Пін скі, Пін чук < ‘вы ха-
дзец з г. Пін ска’ [3, с. 324]; Мін скі, Мін чук < ‘вы ха-
дзец з г. Мін ска’; Ра га вец, Ра га вік, Ра го віч < ‘які 
жы ве на ра гу ву ліц ці з в. Ро га ва’ [2, с. 344]; Руд ка-
вец, Са ка вец < ‘з в. Са кі, Са ка ва’ [2, с. 361]; Се лі-
ко віч, Се лю ко віч, Ся люк < з укр. се люк ‘вяс ко вы 
ча ла век, вяс ко вец’ [2, с. 404]; Слуц кі < ‘вы ха дзец з 
г. Слуц ка’; Ста ро бін скі < ‘вы ха дзец з г. Ста ро-
бін’; Ту ра вец < ‘з г. Ту раў’ [2, с. 418]; Ту рэц кі < 
‘маг чы ма, жы хар в. Ту рэц’ [2, с. 419]; Хар ка вец < 
‘з г. Хар каў’; Це ра ба вец < ‘з в. Це ра баў, Це ра бы’ 
[2, с. 437]; Чар но бы лец < ‘з н. п. Чар но быль’ [2, с. 
448]; Шас та вец < ‘з в. Шас то ві чы’.

Про звіш чы, утво ра ныя ад на зваў на ро даў і 
этніч ных груп: Грэ каў < ‘на род, які скла дае 
асноў нае на се ль ніц тва Грэ цыі’ [4, с. 89]; Кал мы-
коў < ‘кал мык’ [2, с. 173]; Літ він, Літ ві наў, Літ-
ві но віч < ‘лі то вец’, ‘жы хар Літ вы’ [2, с. 253]; Ля-
хаў, Ляш ке віч, Ля шук < лях ‘па ляк’ [2, с. 264]; 
Па ляк, Пол як < па ляк ‘за ход нес ла вян скі на род, 
які скла дае асноў нае на се ль ніц тва Поль шчы’ [5, 
с. 644]; Та та рын цаў < та та рын ‘на род, які скла-
дае асноў нае на се ль ніц тва Та тар скай АССР’ [7, 
с. 482]; Цы ган < цы ган, ‘на род насць індый ска га 
па хо джан ня, якая жы ве час цей за ўсё ка ча вы мі і 
па ўка ча вы мі гру па мі ў Еўро пе, Азіі, Афры цы, [8, 
с. 256]; Чар ка са, Чэр кас, Чэр ка саў < чэр кес ‘адзін 
з на ро даў, якія на ся ля юць Ка ра ча ева-Чэр кес-
кую аўта ном ную воб ласць’ [8, с. 337].

На звы час так це ла і по кры ва ча ла ве ка і жы-
вёл. Про звіш чы, звя за ныя з асоб ны мі час тка мі 
ча ла ве ча га це ла, бы лі да во лі па пу ляр ны мі. У 
якас ці про звіш чащ маг лі вы ка рыс тоў вац ца і на-
звы час так це ла жы вёл: Ба ра даў ка, Ба ра доў ка, 
Ба ро дзіч, Га ла ва, Га лоў чан ка, Га лён ка < ‘час тка 
ру кі ад лок ця да пля ча’ [11, с. 38]; Гу бін, Гу біч, 
Губ чык, Гуз, Гу заў, Гу зоў скі < ‘гуз, гу зак’ [2, с. 
120]; Жы лей ка, Жы льс кі, Зо баў < ‘зоб’ [17, с. 
323]; Зуб, Ка зей < рус. ко зей, ко зей ка ‘шчы ка-
лат ка, кос тач ка на гі’ [2, с. 168]; Ка ле нік, Ка ноп ка 
< літ. ко по ра ‘кон скі ка пыт’ [2, с. 178]; Кук са, 
Кук сен ка < ‘аста так па ка ле ча най або ампу та ва-
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най ру кі, на гі’ [4, с. 751]; Ку лак, Ку ла коў скі, Ла бо-
віч, Ла па, Ла по, Пу пен ка, Пят ке віч, Рог, Стан ке-
віч, Стан чыц, Сус таў, Ус, Хар лан, Хар ла наў, 
Хар лан чук < рус. ва лаг. хар ло ‘гор ла’ [2, с. 427].

На звы жы вёл і пту шак, рыб. Гэ та гру па 
з’яўля ецца ад ной з важ ных кры ніц для ўтва рэн-
ня про звіш чаў Пет ры каў ска га ра ёна: Аку ліч, 
Аку ль чык < ‘аку ла’ [2, с. 19]; Аку нец < ‘акунь’ [2, 
с. 28 ]; Ба бёр, Бо бер, Боб рык < ба бёр [2, с. 28]; Ба-
ран, Ба ра наў, Ба ра ніч, Ба ра ноў скі, Ба ран чук, Ба-
раш ка, Бел кін, Бі ру коў < бі рук рэг. ‘воўк’, рус. 
би рюк ‘звер’, ‘воўк’ [2, с. 54]; Буй вал, Бы коў скі, 
Быч коў скі, Бы чэн ка, Ва раб’ёў, Ва ра бей, Ва ран-
чук, Вол каў, Во ра наў, Воўк, Га лец < ‘не вя лі кая 
прэс на вод ная ры ба ся мей ства ўю но вых з тон-
кай ску рай без лус кі’, ‘ры ба ся мей ства ла са сё-
вых’ [4, с. 19]; Га лу біц кі, Га луб ка, Го луб, Го галь < 
рус. ‘адзін з ро даў ка чак’, укр. ‘род дзі кай кач кі’ 
[2, с. 113]; Драз доў, Ёрш, Жа раб цоў, Жу ра вель, 
Жу раў ле віч, Жу раў скі < жу раў ‘жу ра вель’ [2, с. 
148]; За йчык, За йчы каў, За яц, Зуй < рус. зуй ‘агу-
ль ная на зва не вя лі кіх ку лі коў’ [2, с. 161]; Ка ба но-
віч, Ка жан < ‘ля ту чая мыш’ [2, с. 167]; Каз ло віч, 
Каз лоў, Каз лоў скі, Ка нап люк < ‘ве ра бей’ [13, с. 
203]; Ка ра се віч, Ка ра сёў, Ка ра сік, Ка рась, Ка ра-
сюк, Ка ток, Ка чэ ня < рэг. ‘ка ча ня’ [2, с. 198]; Ке-
бец < кірг. ке бе ‘ху дое ягня’ [2, с. 198]; Кіш < 
кірг. киш ‘соб аль’ [2, с. 204]; Клеш ча нок, Кляш-
чоў, Кні га < укр. кни га ‘чай ка’ [2, с. 209]; ‘кні гаў-
ка’ [11, с. 82]; Ко зел, Ко зік, Ка зі нец, Кор шак < 
‘кор шук’ [12, с. 162]; Кот, Ко цік, Крук, Кру коў скі, 
Кру чок < рэг. крук ‘во рон’ [2, с. 219]; Кры жа ноў-
скі < кры жан ‘кры жан ка’ [2, с. 222]; Ку ку лен ка < 
ку ку ля ‘зя зю ля’ [2, с. 228]; Ку лік, Ку лі коў, Ку нік, 
Ку ні чык, Кун цэ віч < рэг. рус. ку на ‘ку ні ца’ [2, с. 
230]; Ку ра наў < рус. ‘індык’, кірг. ‘дзі кі ка зёл’ [2, 
с. 232]; Ку ра па цен ка, Ку рач < рэг. ‘ку ры ца, якая 
не ня сец ца і мае вы гляд пеў ня’ [2, с. 232]; Кур ко, 
Ку ць ко < рус. ку тя , ку ть ка ‘шча ня’ [2, с. 237]; Ку-
кук < кірг. ку чук ‘шча ня’, ‘ваў ча ня’, ‘тыг ра ня’ [2, 
с. 237]; Лаш ке віч < рус., укр. ло ша ‘жа ра бя’ [2, с. 
248]; Ле бя дзеў скі, Ле бя дзін скі, Лін ке віч, Лі соў скі, 
Ло сеў, Ляп ко < ля па ‘рот зве ра, ры бы’, ‘кан ча’ [5, 
с. 74]; Ляш чын скі, Ма зур ке віч < ма зу рок ‘па ля вы 
ве ра бей’ [2, с. 267]; Му раш ка, Му хін, Мя дзве-
дзеў, Окунь, Піс кун, Піс ку ноў < ‘уюн’ [14, с. 187]; 
Пта шук, Пу гач < ‘дра пеж ная на чная птуш ка 
атра да соў’ [6, с. 515]; Пыр ко < рэг. пыр ко ‘ку-
рач ка’; рус. усх. пыр ка ‘індык’ [2, с. 341]; Пя тух, 
Ра га ле віч < укр. ‘вол з вя лі кі мі ра га мі’ [2, с. 345]; 
Рак, Рач ке віч, Са зо наў, Са ка лоў, Са ка лоў скі, Са-
ла вей, Са лаў ян, Са лаў янчык, Са ро ка, Са ро чык, 
Се лех < укр. ‘ка чур’ [2, с. 371]; Сі ніц кі, Со йчык, 
Со кал, Са ка лоў, Сяў рук < цюркск. сев рюк ‘жа-
ра бец’ [2, с. 405]; Трац ця коў < тра цяк ‘конь трох 
га доў’ [12, с. 300]; ‘трох го дак’ [2, с. 413]; Тру хан, 
Тру ха но віч < укр. тру хан ‘індык’ [3, с. 415]; Тур, 
Ту рок < ‘пер ша быт ны дзі кі бык’, ‘гор ны каў каз-
скі ка зёл’ [7, с. 553]; Удод, Удо даў, Фурс < араб 
фа рас ‘конь’ [3, с. 424]; Ця це ры нец, Чай коў скі, 
Чап лін скі, Чы жык, Чы жэў скі, Чы рыч, Чы ры чук < 
чы рок [2, с. 456]; Шпак, Шпа коў скі, Шчу рык < 
рус. щур ‘(птуш ка) стрыж’, ‘вуж’, ‘па цук’, смал. 
‘птуш ка з па ро ды ве раб’ёў’, ‘мыш’, укр. ‘па цук’, 
‘(птуш ка) стрыж’, польск. szсzur ‘па цук’ [2, с. 
488]; Юне віч, Юніц кі < укр. юн ‘уюн’ [2, с. 496]; 
Юрка вец, Юркоў < юрок ‘птуш ка (па ля вая)’ [16, 
с. 153]; Ягу ар, Язеў < язь [2, с. 499].

Про звіш чы, утво ра ныя ад ба та ніч ных тэр мі-
наў. Да дзе ны пад пункт уклю чае ў ся бе про звіш-
чы, утво ра ныя ад на зваў дрэў, кве так, са да ві ны і 
інш.: Баб коў, Ба бок < рэг. бат. ‘ба боў нік, ва дзя-
ны трох ліс нік’ [2, с. 29]; Ба бун < рус. бо бун ‘фа-
соль’, ‘боб’ [2, с. 24]; Ба ра вік, Бе ра зоў скі, Бур’ян, 
Бу ра ке віч, Ва ляр’янаў, Ве рас, Віш неў скі, Вяр біц-
кі, Га нус, Га ну се віч < рус. га нус ‘аніс’, ‘чар нуш-
ка’ [2, с. 101]; Га рош ка, Гла дун < ‘на зва рас лі ны’ 
[2, с. 110]; Груш ко, Грыб, Дзе га ле віч, Дзе гя ле віч, 
Дзя ге ль ка, Дуб, Ду бік, Ду бо вік < рус. ду бо вик 
‘на зва гры ба’ [2, с. 139]; Елкін, Зя лён ка, Ка лі на, 
Ка на пе ль ка, Ка ноп ліч, Ка ноп ка < рус. ко нопь 
‘ка ноп лі’ [2, с. 178]; Ка пус цін, Кі яхоў скі < кі ях 
‘па ча так ку ку ру зы’ [4, с. 692]; Кру мін < літ. 
кruтаs ‘куст’ [2, с. 219]; Крэс < рус. крес ‘на зва 
рас лі ны’ [2, с. 224]; Ле бя дзін скі, Ліп скі, Ло пух, 
Ма лі нец, Ма лі ноў скі, Ма шук, Оль хін, Па лынь, 
Ра го зік, Ра го зін < рус. ро го за, ро гоз, бат. ‘сіт, сіт-
нік’, укр. ро го за, ро гіз ‘на зва ба лот най рас лі ны’ 
[2, с. 345]; Ра кіц кі, Рас ада, Ра шэт ні каў < ра шэт-
нік ‘ядо мы грыб ка рыч не ва га ко ле ру з сят час тай 
з-пад ні зу шап кай’ [6, с. 709]; Роз аў < роза рэг. 
‘ру жа’ [2, с. 351]; Ру жан, Ру жа, Рэ пчык, Сас ноў-
скі, Сіт нік < рус. сит ник ‘ка мыш, ча рот’ [2, с. 
375]; Фа соль, Хмя леў скі, Ча ран ке віч, Чар ну шын, 
Чар ну шэ віч < рус. чар ну ха ‘грыб ваў нян ка’ [2, с. 
448]; Чэ мір ка, Шла пак < ‘га ту нак (яблык)’ [16, с. 
139]; Явор скі, Яга да, Яглін скі.

Про звіш чы, утво ра ныя ад на зваў прад уктаў 
хар ча ван ня. У мі ну лым хар ча ван не за йма ла 
важ нае мес ца ў жыц ці лю дзей, што звя за на з 
цяж кай пра цай. Та му зра зу ме ла, ча му ад гэ тых 
на зваў утва ры ла ся да во лі шмат про звіш чаў. Гэ та 
і на звы пер шых страў, і на звы каш, і на звы страў 
з му кі. Хлеб з’яўляў ся і з’яўля ецца га лоў ным 
прад уктам хар ча ван ня, та му не маг ло не быць 
про звіш ча, утво ра на га ад сло ва «хлеб». Аб ара-
нак < ‘бу лач ны вы раб з за вар но га цес та, за кру-
ча на га ка ль цом’ [3, с. 34]; Арбуз, Арэш ка < арэх 
[2, с. 24]; Аўся ні каў < аўся нік ‘аўся ны блін’ [2, с. 
26]; Блі нец < ‘блін’ [2, с. 56]; Бон дзі каў < рэг. бон-
да ‘сві ное са ла’, ‘пе ча ны хлеб’ [2, с. 58]; Бо хан, 
Бо ха наў < ‘бул ка хле ба’ [2, с. 59]; Ва рэ нік, Ве-
раш ча каў < ве раш ча ка ‘мо чан ка’ [2, с. 85]; Га рэ-
лік < ‘пры га рэ лая бу ль ба’ [12, с. 83]; Ка лач, Ка ла-
чык < ‘круг лая бул ка пша ніч на га бе ла га хле ба’ 
[4, с. 583]; Ка ра вай ка, Кар жа ноў скі < кар жэнь 
рэг. ‘су хар, за су ша ная пе ра печ ка’ [2, с. 185]; Кіл-
бас < польск. кiеlкваs ‘каў ба са’ [2, с. 199]; Кі сель, 
Кі ся ле віч, Корж, Кор жык, Кру па, Ку леш, Ма ла-
ко віч, Мас ла, Мас лоў скі, По лі ўка < по лі ўка ‘стра-
ва’ [14, с. 201]; Пе ра пе ча < ‘пе чы ва’ [11, с. 133]; 
Раб чан ка, Ра бя нок < укр. ряб ко ‘стра ва з пша на 
і грэц кай му кі’ [2, с. 344]; Руш ко < рус. руш ко 
‘пра ся ныя кру пы’ [2, с. 256]; Рэ пчык, Са ла ду ха < 
‘са ло джа нае цес та з аржа ной му кі’ [11, с. 156]; 
Сам бук < ‘са лод кая ха лод ная стра ва, пры га та ва-
ная шля хам уз бі ван ня фрук то ва га пю рэ з цук-
рам і яеч ным жаў тком’ [7, с. 49]; Се меч ка, Сем ка 
< рэг. ‘зер не сла неч ні ку’ [2, с. 371]; Сіт нік, Сіт-
ні ца < рус. сит ник ‘сіт ні ца’ [2, с. 375]; Су мар < 
рус. су марь ‘хлеб’ [2, с. 398]; Су хар ка, Су ха рэн ка 
< су хар ‘вы су ша ны ка ва лак хле ба, бул кі’ [7, с. 
397]; Суш чын скі < сушч рус. су щик ‘су ша ная 
дроб ная ры ба’, ‘суш ка, су хар’, укр. су щик ‘су хі 
ба ра нак’ [2, с. 401]; Фа соль, Ха ль чэ ня < ха ла ‘ві-
ты бе лы хлеб прад аўга ва тай фор мы’ [8, с. 169]; 
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Цук раў, Цук роў, Шэ вель < рус. смал. ше виль 
‘авёс’ [2, с. 494].

Про звіш чы, якія аб азна ча юць фі зіч ныя і фі-
зі яла гіч ныя ха рак та рыс ты кі ча ла ве ка, ры сы 
ха рак та ру, улас ці вас ці роз уму: Аб ібак < ‘гу ль-
тай, ле жань’ [2, с. 15]; Атлі ва наў < рэг. ад лі ва ны 
‘доб ра зло жа ны, пры го жы’ [2, с. 26]; Ба га мо лаў 
< ба га мол ‘на бож ны ча ла век, які мно га мо ліц ца, 
хо дзіць на ба га мол ле’ [3, с. 321]; Бай дун < бай да 
‘бес кла пот ны ча ла век, мар нат раў ца’, ‘ня склад-
ны, не па ва рот лі вы ча ла век, слуп’ [2, с. 34]; Бам-
бі за < зне важ., разм. ‘рос лы, не па ва рот лі вы, ня-
склад ны ча ла век’ [2, с. 40]; Ба ту раў, Ба ту рэ віч 
< ба ту ра ‘ба ла гур, пус та ме ля’, рус. ‘упар ты, не-
пас лух мя ны’ [2, с. 45]; Баў ка ла < рэг. ‘бал ба тун, 
пус таз вон’ [2, с. 46]; Ба ярчук < ба яр тур. ва уаr 
‘вы со кі, вя лі кі’ [2, с. 48]; Бе лах вост, Бі ру коў < бі-
рук рэг. ‘ча ла век, яко га пад азра юць у кра дзя-
жы’; рус. би рюк ‘адзі но кі не лю дзі мы ча ла век’ [2, 
с. 54]; Бо сы < ‘не абу ты, з го лы мі на га мі, ба са но-
гі’ [3, с. 396]; Бру евіч < бруй ‘той, хто мо чыц ца ў 
час сну’ [2, с. 60]; Бры ка лаў < бры ка ла ‘ві даць, 
для аб азна чэн ня асо бы па дзея нні бры каць, 
брык нуць’ [2, с. 61]; Бу дзі лоў скі < рус. бу ди ло 
‘хто бу дзіць, не дае спаць’ [2, с. 64]; бур шан < 
польск. вursz ‘сту дэнт, ма ла ды ча ла век, які вя дзе 
вя сё лае жыц цё, эле гант’ [2, с. 71]; Бух та рэ віч < 
бух тар рэг. ‘бух то рыць, не па мер на піць, мно га 
піць’ [2, с. 73]; Бяс па лы, Ва ла то віч < ад ‘во лат’ [2, 
с. 89]; Ве раш ча коў < укр. ве ре ща ка ‘кры кун’ [2, 
с. 85]; Вы рвіч < рэг. вы рвас ‘ві се ль нік, сар ві га ла-
ва’ [2, с. 91]; Вы соц кі < ад ‘вы со кі’ [3, с. 91]; Вя лю-
гін < рэг. ві лю га ‘ча ла век, які ві ляе, вы круч ва-
ецца’ [2, с. 87]; Вя рак са, Ва рак січ < рус. ‘пэц каль, 
хаў тур шчык’ [2, с. 82]; Вя рэ ніч < вя рэ ня ‘кем лі-
вы, меш ка ва ты ча ла век’ [2, с. 93]; Га ла ван, Га ла-
вач < ‘га ла ва ты’ [2, с. 96]; Га мол ка < рэг. га мо ля-
ты ‘есці, умі наць’, ‘жа ваць’ [2, с. 100]; Гар бач, 
Гар ба чэў скі, Гар бе лік, Гар бу ноў, Гор баль, Гор бач 
< ‘гар ба ты’ [2, с. 102]; Гар дзі енка < гар ды ня ‘гор-
ды’ [2, с. 103]; Га рэ ль чык < ад ‘га рэ лы’ [2, с. 105]; 
Га та льс кі < рэг. га та ляй ‘гу ль тай’ [2, с. 106]; 
Глад кі < ад ‘глад кі’ [2, с. 110]; Гла дун < рус. гло-
дун ‘той, хто гры зе ці агры за ецца’ [2, с. 110]; 
Глуш ко < ад ‘глу хі’ [2, с. 111]; Го галь < рэг. ‘сме-
лы, ад важ ны ча ла век’, га га лёк франт, фар сун, 
ва ла кі та’ [2, с. 113]; Го лік < ад ‘го лы’ [2, с. 113]; 
Гу бар < рэг. ‘гу бач, гу ба ты’ [2, с. 119]; Доў бня < 
па гард. ‘пра ня цям ка га, дур но га ча ла ве ка’ [4, с. 
191]; Ду бі на, Ду бі нін < па гард. ‘пра ту по га, ня-
кем лі ва га ча ла ве ка’ [4, с. 206]; Ду бо вік < укр. ду-
бо вик ‘вяр ні дуб, асі лак’ [2, с. 139]; Ду ра коў < 
рус. ‘ду рань’ [2, с. 140]; Жа дзь ка, Жа дзь ко < рэг. 
жад ны ‘пра гны’ [2, с. 144]; Жук, Жу каў, Жу коў-
скі < пе ран. ‘пра хіт ра га, пра ныр лі ва га ча ла ве ка’ 
[4, с. 259]; Жы гар < ад жы гаць ‘ка лоць, ба лю ча 
ку саць’, ‘апя каць’ [4, с. 264]; Жэр ка < ад жэр ці 
‘пра гна і мно га есці’ [4, с. 269]; Змуш ка < рэг. 
зму шаць ‘пры му шаць’ [2, с. 160]; Зу бар, Зуб рыц-
кі < зу бар ‘зу ба ты’ [2, с. 161]; Зуй < рэг. ‘рос лы 
хло пец з па во дзі на мі дзі ця ці, не да рэ ка’ [2, с. 
161]; Зух та < зух ‘бой кі, уда лы, ма ла дзец кі ча ла-
век; хват’ [4, с. 519]; Ка жан < ‘ніз ка га рос ту сла-
ба сі ль ны ча ла век’ [2, с. 167]; Ка ла дзей < рус. ко-
ло дей ‘хто пра цуе абы-як’ [2, с. 170]; Ка пач < ‘ма-
руд лі вы, ля ні вы ча ла век’ [4, с. 628]; Ка рот кі, Ка-
рот чан ка < ад ‘ка рот кі’ [2, с. 187]; Ка са буц кі < 
рэг. ка са буц кі ‘ка са во кі’ [2, с. 190]; Каш лач, Каш-

ла чоў < бел. каш ла ты ‘мах на ты, кас ма ты’ [2, с. 
196]; Ка юка ла < рус. ка юка ‘пра стак, бяд няк’ [2, 
с. 197]; Кір бай < кірг. кир бий ‘быць за мо ры шам’ 
[2, с. 202]; Кле пу се віч < кле пус літ. кlерus ‘за дзі-
ра, за дзі ра ка’ [2, с. 205]; Кор зун < рус. кор зун 
‘без пя рэд ніх зу боў, шчар ба ты’ [2, с. 214]; Крук, 
Кру коў скі, Кру чок < крук ‘ску пец, ску пы ча ла-
век’ [2, с. 219]; Крут < рэг. ‘хват, спрыт ны, пра-
кід кі’ [2, с. 220]; Кры ва лап, Кры ва нос, Кры ва шэ-
еў, Куд ра, Куд ра вец < рэг. куд ры ‘ку ча ра вы’ [2, 
с. 226]; Кур ба тоў скі < рус. кур ба тый, кур бат ник 
‘ніз ка рос лы ча ла век, ка ра пу зік, таў сту нок’ [2, с. 
233]; Кур ло віч < літ. кurlаs ‘глу хі’ [2, с. 234]; Ку-
чук < тур. ку чук ‘ма лы, дроб ны’ [2, с. 237]; Ла ба-
наў, Ла ба но віч, Ла ба нок < рус. ло бан ‘ча ла век ці 
жы вё ла з вя лі кім ілбом’ [2, с. 239]; Лы сен ка < ад 
‘лы сы’ [2, с. 60]; Лю бі маў < лю бім ‘лю бі мы, ка ха-
ны’ [2, с. 261]; Ма зай < ад ма заць ‘той, хто ма жа’ 
ці ‘за ма за ны, за пэц ка ны’ [2, с. 266]; Ма зур ке віч 
< ма зу ра ‘не ахай ны, бруд ны ча ла век’ [2, с. 267]; 
Мак роў < ад ‘мок ры’ [2, с. 286]; Мал ча наў < укр. 
мов чан ‘маў клі вы ча ла век’ [2, с. 279]; Ма нь ко < 
ма нь ко рэг. ‘ілгун, аб ман шчык; той, хто ма ніць’ 
[2, с. 275]; Ма рач коў < рус. ма рач ‘той, хто пэц-
кае’ [2, с. 275]; Мар гун < ‘той, хто час та мор гае 
ва чы ма’ [5, с. 108]; Ма ха нь ко < рус. ма хо нь кий 
‘ма ле нь кі’ [2, с. 280]; Мі гун < рус. ми гун ‘мар гун, 
той, хто час та мор гае’ [2, с. 284]; Муд рык < укр. 
муд рык ‘кем лі вы, здат ны, раз умны ча ла век, 
муд ра гель’ [2, с. 288]; Не вяр ке віч, Не вя роў скі < 
‘маг чы ма, той, хто не ве рыць’ [2, с. 301]; Не кра-
шэ віч < рус. не кра са ‘не пры го жы ча ла век ці 
жы вё ла’ [2, с. 298]; Ня грэй < ‘той, хто не грэе’ [2, 
с. 301]; Ня стра цік < ‘той, яко га не стра ці лі’ [2, с. 
302]; Па ця рай ла < ‘той, хто губ ляе’ [2, с. 319]; Па-
чкоў скі < ‘той, хто пэц кае’ ці ‘пэц каль, дрэн ны 
ра бот нік’ [2, с. 319]; Піс кун, Піс ку ноў < ‘той, хто 
час та піш чыць’ [6, с. 259]; Піт ке віч < ад піць 
‘той, хто п’е’ [2, с. 325]; Плі кус < літ. рliкus ‘лы-
сы’, ‘го лы, не адзе ты’ [2, с. 327]; Плыт ке віч < ад 
плыт кі ‘не глы бо кі, мел кі’ [6, с. 278]; Пры хо дзь ка 
< ‘той, хто пры йшоў, пры шлы’ [2, с. 336]; Пыж < 
рэг. ‘ніз ка рос лы ча ла век, ка ра пуз’ [2, с. 340]; 
Пыр ко < рус., наўг. пы ра ‘раз ява’ [2, с. 341]; Пырх 
< ад па рхаць ‘той, хто пыр хае, не па сед лі вы ча ла-
век’ [2, с. 241]; Раб чан ка, Ра бя нок < раб ко ‘ра бы’ 
[2, с. 344]; Ра го зік, Ра го зін < рус. ро го за ‘ня ўжыў-
чы вы ча ла век’ [2, с. 345]; Ру дзе ня, Ру дзін скі, Ру-
дзь ко, Ру ды, Ру дэн ка < ад ‘ру ды’ [2, с. 354]; Руш-
ко < маг чы ма, ‘той, хто ру шыць, раз бу рае’ [2, с. 
356]; Ры жан коў, Рыж коў < ад мры жы’ [2, с. 356]; 
Рэ ўка < рэг. ро ва ‘плак са’, рус. рё ва ‘ра вун, кры-
кун, плак са’ [2, с. 351]; Са ла пай < бел. са ла пя ка 
‘раз ява, раз маз ня’, са лу пай ка ‘той, хто мае пры-
выч ку лі заць вер хнюю гу бу’, рэг. са ла пач ‘ша пя-
ля вы’, укр. са ло пій ‘раз ява’ [2, с. 362]; Сі гай < ад 
сі гаць ‘кро чыць шы ро кім кро кам’ [15, с. 143]; 
Ско ры, Сла бод нік < ‘сва бод ны’ [2, с. 381]; Сля-
пец < рэг. ‘сля пы ча ла век, сля пак’ [2, с. 383]; 
Стар цаў, Ста рац < ‘жаб рак’ [7, с. 309]; Стра-
кач, Стро кач < рус. стре кач ‘той, хто апя кае, 
джа ліць, жы гае’ [2, с. 392]; Стра ль чэ ня < стра-
лец ‘стра лок’, рэг. ‘па ляў ні чы’ [2, с. 392]; ‘ва-
еннас лу жа чы асо ба га па ста янна га вой ска ў Рус-
кай дзяр жа ве ХVІ — пач. ХVІІІ ст.’ [7, с. 332]; 
Стэ ль ма шо нак < стэ ль мах ‘май стар, які ро біць 
ка лё сы, са ні’ [7, с. 300]; Су мар < рус. су марь 
‘жаб рак з су мою’ [2, с. 399]; Су шын скі < ад су хі 
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[2, с. 401]; Сце бу ноў < сця бун ‘той, хто сця бае’ [2, 
с. 402]; Сяў рук < рус. сев рюк ‘пан уры, хму ры ча-
ла век, бур кун’ [2, с. 405]; Та лан < ‘по ўны, тоў сты 
ча ла век’ [2, с. 406]; Та мі ло віч < рус. то ми ло ‘той, 
хто то міць ка го-не будзь’ [2, с. 408]; Тру хан, Тру-
ха но віч < бел. тру хаць, маг чы ма, ‘жва вы, быс-
тры, ру ха вы ча ла век’ [2, с. 415]; Ту кай < рэг. ту-
ка ла ‘над аед лі вы, свар лі вы ча ла век’, ‘глу хі’, ‘не-
пас лух мя ны, яко га трэ ба пад га няць да пра цы’ [2, 
с. 416]; Фі лон, Фі ло наў < жарг. ‘гу ль тай’ [2, с. 
423]; Фурс, Фур са наў, Фур сі каў < рус. зне важ. 
фур сик ‘не да рос так, ма ла рос лы ча ла век’ [2, с. 
424]; Ха мен ка, Ха ме ня, Ха мец < ад хам [2, с. 426]; 
Хам люк < укр. хам ло ‘ня склад ны, ня зграб ны ча-
ла век’ [2, с. 427]; Хар лан, Хар ла наў, Хар лан чук < 
укр. хар лань ‘бяд няк, жаб рак, аб арва нец’ [2, с. 
427]; Хі ль ке віч, Хі ль ко < хі ла ‘хі лы, сла бы, хва ра-
ві ты’ [2 с. 430]; Хму ра < рэг. ‘су ро вы, пан уры ча-
ла век’ [2, с. 432]; Хо дас, Хо дзь ка < хо да ‘той, хто 
хо дзіць’ [2, с. 432]; Храм цоў < рус. хра мец ‘ку ль га-
вы’ [2, с. 433]; Цал ка, Цал ко < ад цэ лы [2, с. 435]; 
Ця це ры нец < разм. груб. ця це ра ‘ня кем лі вы, ня-
спрыт ны ча ла век; раз ява’ [8, с. 285]; Ці хан кін, Ці-
хан чук < ці хан ‘ці хі, ці хо ня’ [2, с. 438]; Ціш ке віч, 
Ціш ко < укр. тиш ко ‘ці хо ня’ [2, с. 439]; Чар ну шын, 
Чар ну шэ віч < маг чы ма, ‘чор ны, чар ня вы’ [2, с. 
448]; Чар ны < польск. сzаrпу ‘чор ны’ [2, с. 448]; 
Чар няк < рус. чер няк ‘бруд ны, за пэц ка ны ча ла-
век’, маг чы ма, ‘смуг лы, чар ня вы ча ла век’ [2, с. 
448]; Чмы хун < ‘той, хто чмы хае, фыр кае’ [2, с. 
450]; Ша ба лін < рус. ша ба ла ‘бал ба тун, ілгун, ба-
дзя га’, ‘пус тая га ла ва’ [2, с. 458]; Ша кун < рэг. 
‘той, хто ша кае, вы маў ляе [ш] за мест іншых гу-
каў’ [2, с. 462]; Шал ко віч < ад ша ліць ‘га рэ за ваць, 
ду рэць’ [2, с. 463]; Шу ля рэн ка < ‘шу лер’ [2, с. 482]; 
Шур пач < ‘ча ла век з ня глад кім тва рам ці з ня роў-
ным, за дзі рыс тым ха рак та рам’ [2, с. 485]; Шчу рык 
< рус. шур ‘ба язлі вы са рам лі вы ча ла век’ [2, с. 
488]; Шы кель < ‘той, хто шы кае, су па кой вае 
іншых’ [2, с. 490]; Шы ро каў < ад шы ро кі [2, с. 492]; 
Шыш ла еў, Шыш лаў < рус. шиш люн, шиш ляй ка 
‘ка пун, ма ру да’ [2, с. 493]; Юдзя нок, Юдыц кі < 
юда ‘здрад нік; ка вар ны ча ла век, хіт рун’ [2, с. 496]; 
Юне віч, Юніц кі < ‘ма ла ды, юны’ [2, с. 496]; Юрка-
вец, Юркоў < юрко ‘юркі, жва вы’ [2, с. 497].

На звы асоб па ад но сі нах сва яцтва ці ста но-
віш ча ў сям’і: Ба біч < рэг. ‘дзі ця, якое на ра дзі ла-
ся ў баб кі-па ві ту хі ці ў ста рой жан чы ны’, рус. 
‘баб нік’ [2, с. 29]; Ба ль ша коў < ба ль шак ‘стар шы 
сын у сям’і’, рус. бо ль шак ‘стар шы ў сям’і’, ‘га-
лоў ны рас па рад чык у сям’і’ [2, с. 39]; Брат ка, 
Брат ко, Зда не віч < ад ждан ‘той, яко га ча ка лі’ 
[2, с. 159]; Кар даш < тат. кор даш ‘ра вес нік, ад на-
го дак’ [2, с. 185]; Ку чук < тур. ку чук ‘дзі ця’ [2, с. 
237]; Ма лак, Мал кін < мал ка рэг. ‘ма лют ка’ [2, с. 
271]; ‘дзяў чы на (ма лая)’ [14, с. 132]; Ма лы шаў < 
ма лыш ‘ма ле нь кі хлоп чык, дзі ця’ [5, с. 98]; На-
вак, На вац кі, На віц кі, На ві чэн ка, Но вак, Но вік, 
Но ві каў < рэг. ‘но вы ча ла век у сям’і’, ‘но вы член 
сям’і’ [2, с. 294]; Най дзін < рус. смал. ‘най дзён, 
пад кі дыш’, бел. знай дзен ‘знай дыш’ [2, с. 296]; 
Па зняк < рус. по здняк ‘апош няе дзі ця ў ста рых 
ба ць коў ці дзі ця, якое на ра дзі ла ся праз доў гі час 
па сля па пя рэд ня га’ [2, с. 308]; Пры ко та < ад пры-
ка ціц ца ‘но вы ча ла век з іншай мясц овас ці ці пры-
мак’ [2, с. 334]; Пры мак < пры мак ‘муж, яко га 
пры ня лі ў сям’ю жон кі, які жы ве ў до ме жон кі’ [6, 
с. 448]; Сы со еў, Сы сун < ‘дзі ця мле ка кор мя чай 

жы вё лі ны, якое ля ма ці’, разм. жарт. ‘ма ле нь кае 
дзі ця; не маў ля’ [7, с. 435]; Трац ця коў < укр. тра-
цяк ‘трэ ці па лі ку’ [2, с. 413]; Тра яноў скі < укр. 
тро ян ‘ба ць ка тра іх бліз нят’ [2, с. 413]; Чэч ка, Чэ-
чык, Чэ чы каў < рус. че ча, че чя ‘пес та, рас пеш ча-
нае дзі ця’ [2, с. 458]; Шас так < рэг. шас так ‘шос-
тае па лі ку дзі ця ў сям’і’ [2, с. 469].

Про звіш чы, утво ра ныя ад на зваў аб утку і 
адзен ня: Ба ла хо наў < ба ла хон ‘воп рат ка з па ру-
сі ны, па лат на сва бод на га крою’ [3, с. 331]; Бі ру-
коў < бі рук цюрк. ‘зі мо вая шап ка з воў чай фут-
ры’ [2, с. 54]; Буд нік, Буд ніц кі < рус. буд ник, буд-
ни ‘,‘бу дзён нае адзен не’ [2, с. 64]; Вя рэ ніч < вя-
рэ ня, вя рэ ні ‘лап ці з вя ро ва чак’ [2, с. 93]; Га ліц кі 
< га лі ца рус. го ли цы ‘ску ра ныя ру ка ві цы’ [2, с. 
98]; Збор ны < рэг. збор ка ‘склад ка’ [2, с. 158]; 
Кал мы коў < рус. кал мык ‘чор ная ці чор на-бу рая 
аўчы на з ка рот кай воў най’ [2, с. 173]; Ку нік, Ку-
ні чык < рэг. ку на ‘шу ба з ку ні цы’ [2, с. 230]; Лап-
цеў, Лап цей ка < ад ла паць ‘аб утак з лы ку’ [2, с. 
246]; Ру ба хін < рус. ‘са роч ка’ [2, с. 353]; Ша ба лін 
< рус. ша ба ла ‘лах ма ны, пан оша нае адзен не’ [2, 
с. 458]; Шла пак < рэг. ‘ста рыя ба цін кі’, ‘туф лі’ [2, 
с. 476]; Шу ба, Шу бін, < шу ба ‘зі мо вае вер хняе 
адзен не на пад клад цы з фут ра’.

Про звіш чы, што па хо дзяць ад на зваў пры лад 
пра цы і прад ме таў да маш ня га ўжыт ку. Амаль 
што кож ная пры ла да пра цы мо жа вы ка рыс тоў-
вац ца як про звіш ча. Ёсць про звіш чы, якія ўтва-
ры лі ся ад тэр мі наў, якія за раз не вы ка рыс тоў ва-
юцца ці вя до мыя то ль кі ў ды ялек тах. Без < тат. 
‘шы ла’ [2, с. 49]; Бі чан < біч ‘удар ная час тка цэ па’, 
‘бі зун, спле це ны з дроб ных ра ме нь чы каў’ [3, с. 
379]; Бой ка < ‘пры ла да для збі ран ня мас ла з вяр-
шкоў ма ла ка, са смя та ны’ [3, с. 393]; Бон дзі каў < 
бон да ‘боч ка, кадзь’, рус. ‘зва нок на шыі жы вё лі-
ны’ [2, с. 58]; Бу лы га < рус. ‘ду бі на, су ка ва тая па-
лка’, ‘ва лун, круг лы ка мень’ [2, с. 67]; Вя рэ ніч < 
вя рэ ня ‘па сту шы ная ка ро бач ка з бя рос ты’, ‘тор-
ба для ежы’, укр. ве ре нія ‘ма ле нь кая вя рэ та, дзя-
ру га’ [2, с. 93]; Га лец, Га лец кі < га лец ‘ста ры ве нік, 
дзяр кач’ [2, с. 98]; Га лін < рус. га ло ‘пры ста са ван-
не для гнуц ця дуг, аб адоў’ [2, с. 96]; Гут коў скі < 
польск. guт ‘кры вое су ка ва тае дрэ ва, не пры год-
нае дрэ ва’ [2, с. 122]; Доў бня < ‘вя лі кая па лка з па-
таў шчэн нем на кан цы’ [4, с. 191]; Друк < разм. 
‘ду бі на’, укр. дрюк ‘тоў стая па лка, ду бі на’ [2, с. 
137]; Ду бень < ‘ду бо вая ка ра для афар боў кі і дуб-
лен ня’ [2, с. 138]; Ду бі на, Ду бі нін < ду бі на ‘тоў-
стая, звы чай на ду бо вая па лка’ [4, с. 206]; Ды ба < 
рус. ды бо ‘жэр дка, якою да ста юць ва ду са студ ні’ 
[2, с. 141]; Жа ляз коў < жа ляз ка ‘ля зо гэб ля, фу-
ган ка, ба ра на’, ‘прас’ [4, с. 250]; Жа ляз няк < рэг. 
‘ла па та’ [2, с. 144]; Жыч ка < рэг. ‘чыр во ная істуж-
ка, лен та’ [2, с. 151]; Зван ко віч < зва нок ‘не вя лі кі 
звон’ [4, с. 436]; Зуб < ‘крук’ [11, с. 65]; Ка ко ра < 
рэг. ‘дэ таль аб шыў кі лод кі, шпан гоў кі’ [2, с. 170]; 
Ка ла дзей < рус. ко ло дей ‘по вар скі нож’, укр. ко-
ло дій ‘вя лі кі нож’ [2, с. 170]; Ка лес нік, Ка лес ні каў 
< ‘воз’ [11, с. 71]; Кал мы коў < рэг. ‘кас тыль’ [2, с. 
173]; Ка пач < ‘пры ла да для ка пан ня зям лі, вы коп-
ван ня ка ра няп ло даў’ [4, с. 628]; Ка пы ло віч < ‘ка-
пыл для пля цен ня лап цей’, ‘ка лод ка (ша вец кая), 
цяс ла’, ‘ка пыл (у са нях)’ [13, с. 209]; Ка роб ка, Ка-
са, Кас ты лец кі < кас тыль ‘мы лі ца’ [4 с. 659]; Ка-
су хін < рус. ко су ха ‘трох кут ная па ліч ка ці сто лік’ 
[2, с. 191]; Кля вец, Кляў цоў < кля вец ‘ма ла ток для 
на ся кан ня ка мя нёў у жор нах’ [11, с. 82]; Крук, 
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Кру коў скі, Кру чок < ‘крук, кру чок’ [2, с. 219]; Крэс 
< устар. бел.‘ку рок ці крэ мень стрэ ль бы’ [2, с. 
224]; Куб лік < ‘не вя лі кі ку бел’ [12, с. 169]; Ку дзе ля, 
Ку дзе ль ка, Ла ба наў, Ла ба но віч, Ла ба нок < рус. 
ло ба нок ‘дош ка над акном, да якой пры бі ва юць 
фі ран кі або ад сло ва лоб’ [2, с. 239]; Ла пе та < літ. 
lоре та ‘ла па та’ [2, с. 245]; Лю ль кін < ‘ка лыс ка’, 
‘пры ла да для ку рэн ня’ [5, с. 69]; Лям чук < ‘ля мец’ 
[2, с. 363]; Мат рас < мат рац, ва то вая або ва ла ся-
ная пад сціл ка на ло жак’ [5, с.121 ]; Мо жар < рэг. 
ма жа ры ‘па воз ка з дра бі на мі для пе ра воз кі се на, 
сна поў, са ло мы’ [2, с. 266]; Па лаз коў < ‘по лаз’ [5, 
с.288 ]; Пі гу леў скі < рэг. пі гул ка ‘пі лю ль ка’ [2, с. 
323]; Пры са да < рэг. ‘ча ра нок, руч ка на жа, мя ча і 
інш.’ [2, с. 335]; Пуш ка, Пыж, Ра га вік < рэг. ‘крок-
ві на на сты ку двух ба коў стра хі’[2, с. 345]; Ра га ле-
віч < рэг. ‘ра гач’, рус. ро галь ‘асі на вая ло дач ка’, 
‘ру ка ятка ў ка сы, са хі’ [2, с. 345]; Ра го зік, Ра го зін 
< рэг. ра га за ‘ра га чы, ра гац цё’, рус. ро го за ‘ра го-
жа’ [2, с. 345]; Ра ль чэ ня < рус. ра ло ‘ара ла, са ха, 
плуг’, укр. ‘зем ля роб чая пры ла да для раз біў кі 
ўза ра най зям лі’ [2, с. 348]; Сіт ко < ‘сі та’ [2, с. 375]; 
Сур жан ка < сур жа, рус. сур жан ка, сур жа нок, 
сур жик ‘пша ні ца, пе ра ме ша ная з жы там’ [2, с. 
399]; Сяр пін скі, Та кун < кірг. то кум ‘по тнік’, ‘сяд-
ло’ [2, с. 406]; Таў ка чоў < таў кач ‘пры ла да ў вы гля-
дзе ка чал кі з па тоў шча ным круг лым кан цом, 
якой таў куць што-н.’ [7, с. 483]; Труб чык < ад тру-
ба [2, с. 414]; Ты чы на < ‘вя лі кая па лка; шост’ [7, с. 
568]; Хва рас цен ка, Це леш < бел. це леш ‘ка ло да, 
круг ляк’ [2, с. 437]; Цыр ке віч < цыр ка рэг. ‘ігра ль-
ная косць, баб ка’ [2, с. 441]; Цяс люк < цяс ла уст. 
‘цяс ляр ская пры ла да з па ўкруг лым ля зом для вы-
дзёў бван ня ка рыт, на чо вак і пад.’ [8, с. 284]; Ча-
вус, Ча ус < рэг. ча вус, ча ус ‘чы гун’ [2, с. 444]; Чэч-
ка, Чэ чык, Чэ чы каў < рус. че ча, че чя ‘дзі ця чая 
цац ка’ [2, с. 458]; Ша ба лін < рус., кастр. ‘пле це ны 
са шча пы па су дак’ [2, с. 458]; Ша бал тас < рус. 
данск. ше бол таш ‘па пру га, да якой пад веш ва лі 
рог з по ра хам і мя шо чак з ку ля мі’ [2, с. 458]; Ша-
ру ба < рэг. ша руб ‘тру ба’ [2, с. 468]; Шы ла, Шыл ка 
< шы ла ‘інстру мент у вы гля дзе за вос тра на га ме-
та ліч на га стрыж ня з дзяр жан нем для пра кол ван-
ня дзі рак’ [8, с. 428]; Юрка вец, Юркоў < юрок 
‘пры ста са ван не для за ві ван ня ні так; ві рок’ [8, с. 
486]; Ярмак < рэг. ‘не вя лі кі глі ня ны гар шчок для 
вар кі яды’, рус. ермак ‘не вя лі кі жор на вы ка мень 
для руч но га млы на’ [2, с. 500].

На звы аб страк тных пан яццяў: Гай чук < гай 
рус. ‘крык, гам, шум’ [2, с.94 ]; Го лад, Гу мар, Жа-
хоў чык < жах ‘моц ны страх да зня мен ня’ [4, с. 
255]; Зык < ‘зык, гук, крык, шум’ [2, с. 162]; Ке-
бец < укр. ке ба ‘здо ль насць, умен не’ [2, с. 198]; 
Не вяр ко віч, Не вя роў скі < ст. бел. не ве ра ‘не да-
вер’ [2, с. 301]; Ра го зік, ра го зін < рэг. ра га за 
‘глуп ства, не да рэч насць, бяз глуз дзі ца’, ‘бес па-
ра дак’, рус. ра го за ‘свар ка’ [2, с. 345]; Раз умоў скі, 
Рай, Та лан < та лань ‘та лант, здо ль насць’, ‘шчас-
це, до ля’, ‘шан ца ван не, вя зен не’ [2, с. 406]; Та-
лаш < тат., кірг.‘скан дал, свар ка, раз дор’ [2, с. 
407]; Шай не віч < шай на ўкр. шай ність ‘па ва га, 
го нар’ [2, с. 461]; Юдзя нок, Юдыц кі, Юдэн ка < 
укр. юда ‘злы дух, ня чыс тая сі ла’ [2, с. 496].

Про звіш чы, утво ра ныя ад гра шо вых адзі-
нак: Злот ні каў < поль скі zlото ‘зо ла та’ [2, с. 160]; 
Шас так < бел. шес так ‘алтын, ма не та вар тас цю 
ў 6 мед ных ка пе ек’, рэг. шас так ‘тры ка пей кі’ [2, 
с. 469]; Шэ лег < бел. ‘дроб ная ма не та, во сь мая 
час тка мед най ка пей кі’, рус. ше лег, ше ляг ‘ма не-

та, якая не хо дзіць, бляш ка’, укр. ше ляг ‘ста ра-
даў няя дроб ная ма не та’ [2, с. 494].

Про звіш чы, утво ра ныя ад на зваў з’яў пры-
ро ды: Вет раў < ад ‘ве цер’ [2, с.86]; Гра мо віч < ад 
‘гром’ [2, с. 116]; Гу рын, Гу ры но віч, Гу рэ віч < гу-
ра ‘су мёт, гур ба’ [2, с. 122]; Зі моў скі < зі ма [2, с. 
160 ]; Ма роз, Ма ро зь ка, Мя це льс кі, На вак, На віц-
кі, Но вак, Но вік, Но ві каў < укр. но вак, но вик (аб 
ме ся цы) ‘ма ла дзік’ [2, с. 294]; Рас оўскі, Рос. Рос-
аў, Хму ра < рэг. ‘хма ра’ [2, с. 432]; Ша рэй, Ша-
рэй ка < рус. арх. ша рэй ‘ту ман’ [2, с. 469].

Та кім чы нам, ана ліз раз гле джа ных вы шэй 
про звіш чаў дае нам маг чы масць сцвяр джаць, 
што са май прад уктыў най ма ты ва цый най ба зай 
для ўтва рэн ня про звіш чаў Пет ры каў ска га ра-
ёна з’яўля ецца апе ля тыў ная лек сі ка, якая прад-
стаў ле на раз на стай ны мі лек сі ка-се ман тыч ны-
мі гру па мі. Най бо льш па шы ра ны мі з’яўля юцца 
про звіш чы, якія ўтва ры лі ся ад на зваў жы вё ль-
на га і рас лін на га све ту, пра фе сій і роз ных ві даў 
дзей нас ці лю дзей, на звы пры лад пра цы і прад-
ме таў бы та во га ўжыт ку; так са ма вя лі кі пласт 
скла да юць про звіш чы, што ад люс троў ва юць 
фі зіч ныя і раз умо выя якас ці ча ла ве ка. Ра дзей 
сус тра ка юцца про звіш чы, што аб азна ча юць 
эле мен ты зям ной па вер хні, з’явы пры ро ды, 
з’явы жыц ця гра мад ства, асоб па сва яцтву, аб-
страк тныя пан яцці.
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СПІС ПРОЗВІШЧАЎ ПЕТ РЫ КАЎ СКАГА РА ЁНА
Аб ара нак
Аб ібак
Аб ра мо віч
Аб чы нец
Ага рад ні чук
Ага род ны
Агей чык
Ад амен ка
Ад аміч
Ад амоў скі
Ад асен ка
Ад асен ко
Ад ась
Аздзе еў
Азё ма
Азём ша
Аквіц кі
Аксе нік
Аксён чык
Аку ліч
Аку ль чык
Аку нец
Алей ні каў
Алек са
Алёк са
Алек сан дро віч
Алек сі евіч
Але сік
Але січ
Аль хі мо віч
Аляк се евіч
Аляк се еў
Аляк сей чык
Аме ль чан ка
Амя ль ко віч
Амя ль коў
Ана кін
Андра сюк
Андро саў
Андрук
Андру се віч
Андру хо віч
Андру шак
Андруш чан ка
Андрэ еў
Ані сь ка
Аніш чан ка
Анта ні шын
Анто на віч
Анто наў
Анто нік
Ануф ры евіч
Апа на се віч
Ара пу чык
Арбуз
Аркуш
Архі пен ка
Арці ма но віч
Арцюх
Арцюш ка
Ары но віч
Арэш ка
Аса коў скі
Асац кі
Асі пен ка
Асіп чык
Аскер ка
Асо бін
Асоў скі

Астап чук
Астрэй ка
Атлі ва наў
Аўгус тоў скі
Аўдзе еў
Аўдзей чык
Аўдод
Аўсі евіч
Аўсян ні каў
Аўту хоў
Афа на сен ка
Афа на сь еў
Ахра мен ка
Ахрэм чык
Ача поў скі

Ба бёр
Ба біч
Баб коў
Баб раў ні чы
Ба бун
Ба га мо лаў
Ба гін скі
Баг ра вец
Ба гук
Ба гуль
Баж ко
Ба жок
Ба зар ны
Бай дун
Бай коў
Бай коў скі
Бак ман
Ба кун
Ба ла хо наў
Ба леў
Ба ль ман
Ба ль ша коў
Ба люс
Бам бі за
Бан да рык
Бан да рэн ка
Бар’яш
Ба ра баш
Ба ра вік
Ба ра даў ка
Ба ра доў ка
Ба ран
Ба ра наў
Ба ра ніч
Ба ра ноў скі
Ба ран чук
Ба ра та
Ба раш коў
Бар бу ць ка
Бар гман
Бар дзі лоў скі
Бар ды га
Бар коў скі
Ба ро дзіч
Бар чак
Ба ры саў
Ба ры се віч
Ба ры сей ка
Ба ры сен ка
Ба ры сюк
Ба тан
Ба ту раў
Ба ту рэ віч

Баў ка ла
Баў сун
Ба хан чук
Ба ярчук
Ба ярын
Ба яры наў
Бед на рык
Без
Бей зар
Бе кун
Бе ла кур
Бе ла рус
Бе лас тоц кі
Бе лах вост
Бел ка вец
Бел кін
Бе лы
Бе ль ка
Бе ль ка вец
Бе ль кус
Бе льс кі
Бе не дзік то віч
Бенц
Бен цік
Бе няк
Бер
Бе ра зоў скі
Бер дзік
Бер днік
Бір ка
Бі ру коў
Біс кін
Бі чан
Блі нец
Бо бер
Боб ка
Боб рык
Боб чан ка
Бо гач
Бо еў
Бой ка
Бон дар
Бон дзі каў
Бо сы
Бо хан
Бо ха наў
Бра гін
Бра зіц кі
Бра ім
Бра на віц кі
Бранц
Брат ка
Брат ко
Брон ні каў
Бру евіч
Брус кін
Бру яка
Бры га лін
Бры зіц кі
Бры ка лаў
Брэ зіц кі
Брэн чак
Брэ ус
Бу бен чык
Бу біч
Бу гун
Бу дзі лоў скі
Бу дзя коў скі
Буд нік

Бу до віч
Бу евіч
Бу жан
Бу за ноў скі
Буй вал
Бу ла ва
Бу лы га
Бу ль ко
Бу нін
Бур’ян
Бу ра ке віч
Бу раў цоў
Бур дзін
Бур до
Бур ма
Бур чак
Бур шан
Бу ры
Бу фа льс кі
Бух та рэ віч
Бу цук
Бу шу еў
Бы коў скі
Быч коў скі
Бы чэн ка
Бяз вер хні
Бяз лю даў
Бя лоў
Бя ль ке віч
Бя ль ко
Бя ля еў
Бя ляц кі
Бяс па лы

Ва ву ла
Ва лат ко віч
Ва ла тоў скі
Ва ле жык
Ва лун коў
Ва лы нец
Ва ляр’янаў
Ва не ка
Ва раб’еў
Ва ра бей
Ва ран чук
Вар гаў цік
Вар ка вец
Ва рэ нік
Ва сі леў скі
Ва сі ль цоў
Ва сі люк
Вас ке віч
Ваў рыш чук
Ваш ке віч
Ва яво да
Ве ра ме еў
Ве ран чук
Ве рас
Ве раш ча коў
Вет раў
Вік та ро віч
Ві лен скі
Ві ль чан ка
Він нік
Віх ля еў
Віш неў скі
Вла шэ віч
Вла шэў скі
Вой цік

Вол каў
Во ль пін
Во льс кі
Во ра наў
Воўк
Вы бра нец
Вы рвіч
Вы соц кі
Вя лю гін
Вя рак са
Вя рак січ
Вяр біц кі
Вяр гей
Вяр кей чык
Вяр цін скі
Вя рэ ніч
Вя чэ ра

Га ва роў скі
Га зу ка
Гай ду ке віч
Гай ду коў
Гай ду ле віч
Гай ма ро віч
Гай чук
Га ла ва
Га ла ван
Га ла вач
Га ла ва чэ ня
Га лён ка
Га ле ня
Га лец
Га лец кі
Га лін
Га ліц кі
Га лон скі
Га ло та
Га лоў чан ка
Га лу біц кі
Га луб ка
Га ляй чук
Га мол ка
Ганс
Га ну се віч
Ган цэ віч
Ган чар
Ган ча роў
Га па но віч
Га пон чык
Га ра вец
Га ра вы
Га ра дзец кі
Га рай
Гар бар
Гар бач
Гар ба чэў скі
Гар бе лік
Гар бу ноў
Гар дзі енка
Га рош ка
Га рэ лік
Га рэ ль чык
Га та льс кі
Гаў рук
Гаў ры ло віч
Гаў ры люк
Ге вя роў скі
Ге рад
Ге ра сі мен ка

Ге ра сь ка
Глад кі
Гла дун
Гле баў
Глін скі
Глоў ка
Глус кін
Глуш ко
Го галь
Го лад
Го лас
Го лік
Го луб
Гор баль
Гор бач
Гор маш
Гоф ман
Гош ка
Гра бар
Гра бі нен ка
Граб ка
Граб ко
Гра бя нен ка
Гра да вік
Грай зель
Гра ль ка
Гра мо віч
Грош ман
Гру бай
Груд ніц кі
Груш ко
Грыб
Гры га рэ віч
Гры гор’еў
Гры не віч
Гры нь ко
Грыш коў
Грэ каў
Грэ на дзёр
Грэ сь ка
Гу бар
Гу бін
Гу біч
Губ чык
Гуз
Гу за вец
Гу заў
Гу зоў скі
Гу мар
Гу рын
Гу ры но віч
Гу рэ віч
Гу са раў
Гу соў скі
Гут коў скі
Гут ман
Гу ту льс кі

Да бра лет
Да брын скі
Да йлі до віч
Да ма се віч
Да мброў
Да мброў скі
Да ні лаў
Да ні ліц кі
Да ні ло віч
Да ні ль чан ка
Да ну се віч
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Да нцоў
Да нцэ віч
Да ра гун
Да рмель
Да рош ка
Да рын скі
Да ўжы нец
Да шке віч
Два рак
Дво рак
Дзе га ле віч
Дзег цяр
Дзег ця рэн ка
Дзе гя ле віч
Дзе мі дзен ка
Дзе ні се віч
Дзе рац
Дзеч ка
Дзі дзен ка
Дзміт ро віч
Дзміт ры еў
Дзя ге ль ка
Дзя дзюш ка
Дзя мід ка
Дзя не га
Дзяр жы міш ка
До баш
До валь
Дол бан
Дом ніч
До нін
Доў бня
Дра бік
Дра гу ноў
Драз доў
Драй гал
Дро баў
Друк
Дры га
Дры ня
Ду ба вец
Ду бень
Ду бік
Ду бі на
Ду бі нін
Ду біц кі
Ду бо вік
Дуб ро ва
Дуб роў
Дуб чэў скі
Ду да рэн ка
Дуд ка
Дуд ко
Ду лей чык
Ду ра коў
Дусь
Дух ноў
Ду шэў скі
Ды ба

Елі зар
Елкін
Ель ка
Ель кін
Еме ль янаў
Ера мо віч
Ерма коў
Ерма лін скі
Ерма ліц кі
Ерма ло віч
Ёрш
Есь ма но віч

Есь ман то віч
Еўда кім чык
Еўсі евіч
Еўся евіч
Еўту шэн ка

Жа дзь ка
Жа дзь ко
Жа ляз коў
Жа ляз няк
Жа раб цоў
Жаў ня ро віч
Жаў няр чук
Жаў рыд
Жа хоў чык
Жмой дзік
Жо галь
Жуд ро
Жук
Жу ка вец
Жу каў
Жу коў скі
Жу ра вель
Жу раў ле віч
Жу раў скі
Жы гар
Жы лей ка
Жы льс кі
Жыт ка вец
Жыч ка
Жэ жац
Жэр ка

За брод скі
За го рац
За йчык
За йчы каў
За лес кі
За мжыц кі
За нке віч
За руц кі
За рхін
За рыц кі
За рэц кі
За сец кі
За сі мен ка
За су ле віч
За ха раў
За хар чук
За ха рын скі
За ха рэ віч
За яц
Збо рын
Зван ко віч
Згор скі
Зда не віч
Зе лян ко
Зе лян коў
Зем ля нік
Зі зюк
Зі моў скі
Зін ке віч
Злот ні каў
Злуш ко
Змуш ка
Зо баў
Зрэ лік
Зуб
Зу бар
Зуб рыц кі
Зуй
Зух та

Зык
Зя лён ка
Зя лін скі
Зян ке віч

Іва нен ка
Іва ні шын
Іва ноў
Іва шан ка
Іваш ке віч
Івуш кін
Ігна цен ка
Ігу ме наў
Іеў леў
Іль іч
Іль юк
Іль янкоў
Іот ка
Іса каў
Іскрыц кі
Істрын

Ка ба но віч
Ка бе таў
Ка бе шаў
Ка ва ле віч
Ка ва лен ка
Ка ва леў скі
Ка ва льс кі
Ка ва ль чук
Ка вец кі
Ка га но віч
Ка жа дуб
Ка жан
Ка зак
Ка за ке віч
Ка за коў скі
Ка зар скі
Ка зей
Ка зе кін
Ка зе ль ка
Каз ло віч
Каз лоў
Каз лоў скі
Ка зу бо віч
Ка зы рэў скі
Кай чук
Ка ко ра
Ка ла дзей
Ка ла кін
Ка лач
Ка ла чык
Ка ле нік
Ка лес нік
Ка лес ні каў
Ка лі на
Ка лі ць ка
Кал ма но віч
Кал мы коў
Ка лус ні каў
Ка лыш
Ка ля да
Ка мен скі
Ка мі сар чык
Кам шан скі
Ка мя ніц кі
Ка на
Ка на вал
Ка на ва ль чук
Ка на ва ль чык
Ка нан чук
Ка на пац кі

Ка на пе ль ка
Ка нап люк
Кан дра цен ка
Кан дра шо нак
Кан драш чук
Ка но нін
Ка ноп ка
Ка ноп ліч
Ка ню шэн ка
Ка па цэў скі
Ка пач
Кап лан
Ка пус цін
Ка пы ло віч
Ка раб лін
Ка ра вай ка
Ка ра нь ко
Ка ра се віч
Ка ра сёў
Ка ра сік
Ка рась
Ка ра сюк
Кар ві га
Кар даш
Кар жа ноў скі
Кар зон
Кар ней чык
Кар ні лаў
Ка роб ка
Ка роль
Ка роп ка
Ка рот кі
Ка рот чан ка
Кар тын нік
Ка ру жэль
Ка ру льс кі
Ка са
Ка са буц кі
Ка сец
Кас та еў
Кас ты лец кі
Кас ты ро нак
Ка су хін
Кас це еў
Кас цю ке віч
Кас цюш ка
Кас ця ро нак
Ка ся ец
Ка ток
Каў тун
Кац ман
Ка цю бін скі
Ка ча лоў скі
Ка чук
Ка чэ ля
Ка чэ ня
Каш ла чоў
Ка юка ла
Квет ны
Ке бец
Кеш нер
Кі зюк
Кіл бас
Кін друк
Кір бай
Кір баль
Кі ры чэн ка
Кі сель
Кі ся ле віч
Кі тус
Кіш
Кі яхоў скі

Клей ге льс
Кле пу се віч
Кле рык
Клеш ча нок
Клі мен ка
Клі мен цен ка
Клім чык
Клуг
Клуг ман
Ключ нік
Кля вец
Кляў за
Кляў цоў
Кляш чоў
Кні га
Кня зеў
Ко валь
Ко зел
Ко зік
Ко зі нец
Ко зыр
Коль
Ко мар
Кор баль
Кор бут
Корж
Кор жык
Кор зун
Кор шак
Кот
Ко таль
Коў гар
Ко цік
Кра вец
Кра мен скі
Крам нік
Кра са дом скі
Кра сі льш чык
Кра соў скі
Кра сюк
Краў чан ка
Краў чэ ня
Крук
Кру коў скі
Круль
Кру мін
Кру па
Крут
Кру чок
Кры ва лап
Кры ва нос
Кры ва шэ ня
Кры жа ноў скі
Крыш чук
Крэн
Крэс
Крэ сен
Крэў ля
Крэч
Ку бец
Куб лік
Ку дзе лін
Ку дзе ль ка
Ку дзь ко
Куд ра
Куд ра вец
Ку зі ец
Куз нец
Ку зь мін
Ку зь міч
Кук са
Кук сен ка

Ку ку лен ка
Ку лак
Ку ла коў скі
Ку леш
Ку лік
Ку лі коў
Ку ль чыц кі
Ку нік
Ку ні чык
Кун цэ віч
Куп ра цэ віч
Куп ры янаў
Куп ры яно віч
Куп ры янчык
Куп рэ еў
Куп рэй
Куп рэй чык
Кур’яно віч
Ку рам шаў
Ку ра наў
Ку ра па цен ка
Ку ра таў
Ку рат нік
Ку рач
Кур ба тоў скі
Кур до
Кур ко
Кур ло віч
Кур чыц кі
Кур чыч
Ку ры ка
Кус та но віч
Ку сян коў
Ку хар чык
Ку ць ко
Ку цях
Ку чар
Ку чук
Ку чын скі
Куш нер

Ла ба наў
Ла ба но віч
Ла ба нок
Ла бо віч
Ла вор чык
Ла гой ка
Ла дзін скі
Ла за раў
Ла зар чук
Ла зар чык
Ла за рэн ка
Лай хтман
Ла ме ка
Ла нь ка
Ла па
Ла пе та
Ла по
Лап цей ка
Лап цеў
Ла та шын скі
Лаў роў
Лаш ке віч
Ле ано віч
Ле бя дзеў скі
Ле бя дзін скі
Ле ва но віч
Ле гуш
Лей ба
Лей фман
Лек зель
Леп
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Лес тан чук
Лес тап чук
Ле сю коў
Лі бер ман
Лі гор скі
Лін ке віч
Лін чэў скі
Лі па тур
Ліп скі
Лі са вец
Лі соў скі
Ліс тоў ка
Лі таш
Літ він
Літ ві наў
Літ ві но віч
Літ нер
Лі то шык
Лі ту ноў
Ліў шыц
Лі ху та
Ло ман
Ло пух
Ло сеў
Лу гоў скі
Лук’янаў
Лук’яно віч
Лук’янчы каў
Лу ка шэ віч
Луц ке віч
Лы сен ка
Лю бі маў
Лю ль еў
Лю ль кін
Лю цін
Ля во наў
Ля ль чук
Лям чук
Ля па наў
Ляп ко
Ляс коў скі
Ляў ко віч
Ля хаў
Ляш ке віч
Ля шук
Ляш чын скі

Ма гі ля вец
Ма гу льс кі
Ма дор ны
Ма ер
Ма ёрчык
Ма еўскі
Ма жар
Ма зай
Ма зур ке віч
Май жаш
Май сей шын
Май се ня
Май сюк
Ма ка ра вец
Ма ка рэ віч
Ма ка рэц кі
Ма кей чык
Ма кет ман
Мак ляк
Мак роў
Мак сі мо віч
Мак сім чык
Ма лак
Ма ла ко віч
Ма ла фе еў

Ма ла хаў
Ма лаш ке віч
Ма ла шоў
Ма лі нец
Ма лі нін
Ма лі ноў скі
Мал кін
Мал ча наў
Ма лын
Ма лы шаў
Ма на хоў
Ма нь ко
Ма рач коў
Мар гун
Мар ка вец
Мар каў
Ма роз
Ма ро зь ка
Мар ты наў
Мар ці наў
Мар цін ке віч
Мар ці но віч
Мар ці ноў скі
Мар цын ке віч
Мар чан ка
Ма са коў скі
Мас ка лен ка
Мас ка ль чук
Мас ла
Мас лоў скі
Мас та вы
Мат рас
Ма хан ке віч
Ма ха нь ко
Ма цы гуд
Ма цюк
Ма чук
Ма шук
Маш чын скі
Мей лах
Ме ль нік
Ме ль ні каў
Мес кін
Мі гун
Мі ліш ке віч
Мі лю чэн ка
Мі ніч
Мін чук
Мі ра но віч
Мі рэ віч
Мі хай лі чэн ка
Мі хай лоў скі
Мі ха ле віч
Мі хал коў
Мі ха льс кі
Мі хей чык
Міх на вец
Міх не віч
Міц ке віч
Мі цу ра
Мі ць ко
Мой жаш
Мон дэль
Мот рыш
Мо туз
Моў ка
Мо харт
Му гер ман
Муд ра гей
Муд рык
Му зы ка
Му ль мен ка

Му ляр
Му раў чык
Му раш ка
Му хін
Му шын
Мыш ка вец
Мя дзве дзеў
Мя леў скі
Мя ле ць ка
Мя леш ка
Мяр чыц кі
Мя це льс кі
Мя цец кі

На вак
На вац кі
На віц кі
На ві чэн ка
На вум чан ка
На заўрук
На за ран ка
На за раў
Най дзен
На ле ць ка
На се ка
Наст
На су ко віч
На умо віч
На шук
На шчы нец
Не ваш
Не вяр ке віч
Не вя роў скі
Не гя рэ віч
Не кра шэ віч
Не сцер
Не сця рук
Не сцяр чук
Не сця рэн ка
Не ўскі
Не цес
Ні ка ла енка
Ні ка ла еў
Ні кель
Ні кі цін
Ні кі чык
Ні чы па рэн ка
Но вак
Но ва хац кі
Но вік
Но ві каў
Ня грэй
Ня двец кі
Ня мчэ ня
Ня стра цік

Окунь
Оль хін
Оркін

Па бы лой
Па бы лоў скі
Пад алец
Пад да буд чык
Пад дуб ны
Пад леў скі
Пад ута
Пад утаў
Па зняк
Па лаз коў
Па ліў ка
Па лоз нік

Па лта ран
Па лынь
Па ль він скі
Па ляк
Пан ке віч
Пан ок
Пан оў
Пан фі лен ка
Пан цюк
Па по віч
Па проц кі
Па ра шчан ка
Па рфі ль еў
Па рхі мо віч
Па сту хоў
Па та пен ка
Па та по віч
Па то чыц
Па ўлюк
Па ўлю чок
Па хад ня
Па ця рай ла
Па чкоў скі
Па шук
Па шын скі
Па шэк
Пе кар скі
Пе ла ма нік
Пе ра гуд
Пе ра пе ча
Пе ра рэж ка
Пе ра хоц кі
Пет ра вец
Пет руш ке віч
Пет ру шэн ка
Пет ры шэн ка
Пе чу ліс
Пі ва вар
Пі ва вар чык
Пі гу леў скі
Пі ле віч
Пі лер
Пі лец кі
Пі лі пец
Пі ль ке віч
Пі ляк
Пін коў скі
Пін скі
Пін чук
Пі нь коў скі
Піс кун
Піс ку ноў
Піт ке віч
Пла він скі
Плато наў
Плі кус
Плыт ке віч
Плы шэў скі
По зур
Пол як
Пра ка пен ка
Пра коп чык
Пра коф’еў
Пра нчак
Пра та се віч
Пра ход скі
Пра хоц кі
Пры ба лоў
Пры ко та
Пры мак
Пры са да
Пры стаў скі

Пры хо дзь ка
Пры шчэп чык
Пта шук
Пу гач
Пун дзік
Пу пен ка
Пуш ко
Пуш чын
Пыж
Пыр ко
Пырх
Пя кар скі
Пя нь коў скі
Пя соц кі
Пяс чан скі
Пя сь ко
Пят ке віч
Пят ро віч
Пят роў скі
Пя тух
Пя це ры каў

Раб чан ка
Ра бя нок
Ра вуц кі
Ра га вец
Ра га вік
Ра га ле віч
Ра го віч
Ра го зік
Ра го зін
Ра да ман
Ра дзей ка
Ра дзі во наў
Ра дзі но віч
Ра дзі онаў
Ра дзюк
Ра жа люк
Раз умоў скі
Рай
Рак
Ра каў шчык
Ра кіц кі
Ра ль чэ ня
Ра ма ноў скі
Ра ман чук
Ра ма нюк
Ра мец кі
Ра па порт
Рас ада
Рас кін
Рас оўскі
Рас чы неў скі
Рач ке віч
Раш чы неў скі
Ра шэт ні каў
Рог
Роз аў
Ро маль
Рос
Рос аў
Рош чын
Ру ба хін
Ру біс
Руб чэў скі
Ру даў скі
Ру дзе ня
Ру дзін скі
Ру дзь ко
Руд ка вец
Руд нік
Руд ніц кі

Ру ды
Ру дэн ка
Ру жан
Ру та
Рут коў скі
Руц кі
Руш ко
Ры бак
Ры ба коў
Ры бал ка
Ры жан коў
Рыж коў
Рым ша
Ры неў скі
Рэ знік
Рэкс
Рэ пчык
Рэ ўка

Са бец кі
Са вас це ня
Са він
Са віц кі
Са вош
Са вош ка
Са зо наў
Сай дзель
Са ка вец
Са ка лоў
Са ка лоў скі
Са ла бай
Са ла вей
Са ла вян чык
Са ла ду ха
Са лас нюк
Са лаў ян
Са лаў янчык
Сам бук
Са муй ле нак
Са муй лё нак
Са му се віч
Сан чу коў скі
Са ра фо наў
Сар нац кі
Са ро ка
Са ро чык
Сас ноў скі
Саў ко
Саў чан ка
Саф ро наў
Сах нюк
Са хоў скі
Сві ры даў
Се вас це ня
Се віз драл
Се вя рын
Сег лін
Сед лер
Се лех
Се лі ко віч
Се лю ко віч
Се меч ка
Сем ка
Сём ка
Се мя ніц кі
Се мя но віч
Се ні ко віч
Се ра да
Се ра пін
Сер гі енка
Сі гай
Сі гач
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Сі дар чук
Сі да рэн ка
Сі дзе ль ні каў
Сі лі во нец
Сі лі вон чык
Сі ль віч
Сі ніц кі
Сін ке віч
Сін чу коў скі
Сі нь ке віч
Сі ня нок
Сі раж
Сіт ко
Сіт нік
Сіт ні ца
Сіц кі
Ска ла бан
Ска пец
Скеп’ян
Ско ры
Скрып скі
Сла бод нік
Слі вец
Слі жэ віч
Слуп скі
Слуц кі
Сля пец
Смы кай ла
Снет ка
Соб чан ка
Со дзель
Со дэль
Со йчык
Со кал
Со ка лаў
Спязь
Ста ніс ла вен ка
Стан ке віч
Стан чыц
Ста ра вой таў
Ста ра жэн ка
Ста ра кой ліц кі
Ста ра па наў
Ста ро бін скі
Стар цаў
Ста рын скі
Стат ке віч
Стра кач
Стра ль чэ ня
Стро кач
Сту ль ба
Стэ ль ма шо нак
Суг рэй
Су лім
Су мар
Сур жан ка
Сус таў
Су ха ві лаў
Су ха ме ра
Су хар ка
Су ха рэн ка
Су хоц кі
Суш чын скі
Су шын скі
Сце бу ноў
Сце па нь коў
Сці ша нок
Сцян коў скі
Сця пук
Сця пу ра
Сцяф няк
Сы со еў

Сы сун
Сы ць ка
Ся дзе льс кі
Ся люк
Ся мё наў
Ся нь ко
Сяр ге еў
Сяр пін скі
Сяў рук

Та кун
Та лан
Та лаш
Тал бу зін
Та лец кі
Тал ка вец
Тал ка чоў
Та мі ло віч
Там ко віч
Та ра саў
Та ра се віч
Тар гон скі
Та рун
Та та рын цаў
Ткач
Тка чук
Тка чэн ка
То маль
Тоў ман
Точ ка
Тра пе за
Тра фі маў
Трац ця коў
Тра яноў скі
Труб чык
Тру хан
Тру ха но віч
Ту зін скі
Ту кай
Ту мі ло віч
Тур
Ту ра вец
Тур мо віч
Ту рок
Ту ру цін
Тур цэ віч
Ту рэц кі
Ты чы на

Удод
Удо даў
Ула гун
Ула дзі чан скі
Ула ды чан скі
Ула цік
Улі цік
Уль яшаў
Умын скі
Урбан чык
Урбах
Урыц кі
Урэц кі
Ус
Усці но віч
Уцэ хоў скі
Уця кай ла
Ушчан ка

Фай нштэйн
Фа ле еў
Фа мін
Фа міч

Фар ве гін
Фа соль
Фа це еў
Фе да ро віч
Фе ль кін
Фен даш
Фе ранц
Фі лі пец
Фі лі по віч
Фі лон
Фі ло наў
Фін дзю ке віч
Фі нь ко
Фо ка
Фрыд ман
Фрэн кель
Фун да мент
Функ
Фур ман
Фурс
Фур са наў
Фур сі каў
Фя до сік
Фя до таў
Фя сь ко
Фя сюк

Ха за наў
Ха за но віч
Хай кін
Ха ль чэ ня
Ха мен ка
Ха ме ня
Ха мец
Хам люк
Хан чэў скі
Ха ра мец кі
Хар ка вец
Хар лан
Хар ла наў
Хар лан чук
Хар та ноў скі
Хар чан ка
Ха ці лоў скі
Ха цім чан ка
Хва рас цен ка
Хеж ня коў
Хі ль ке віч
Хі ль ко
Хі ль ман
Хму ра
Хмя леў скі
Хо дас
Хо дзь ка
Хо міч
Храм цоў
Ху дой
Ху сен скі

Ца ге ль нік
Цал ка
Цал ко
Ца ран коў
Царт
Ца рук
Ца рун
Ца рык
Цвас ман
Цвір ка
Цвір ко
Цвя цін скі
Це леш

Це ра ба вец
Це ра хо віч
Це раш ко віч
Це це ры нец
Цік
Ці ма фе еў
Ці маш коў
Ці ма шы шын
Ці ма шэ ня
Цім ко
Ці мо хаў
Ці са вец
Ці ток
Ці хан кін
Ці хан чык
Ці хін скі
Ціш ке віч
Ціш коў
Цук раў
Цук роў
Цун дрык
Цфас ман
Цы ган
Цы коў скі
Цы ль ко
Цыр ке віч
Цыр лін
Цы цік
Цэн цер
Ця рэ беш
Ця рэ ня
Ця рэш чан ка
Цяс люк

Ча ба наў
Ча вус
Чай коў скі
Чап лін скі
Ча ран ке віч
Чар ка саў
Чар нец кі
Чар но бы лец
Чар ну шын
Чар ну шэ віч
Чар ны
Чар няк
Чар няў скі
Ча ус
Чаў на віч
Ча чот
Чаш чан ка
Чмы хун
Чор ны
Чу дук
Чы жык
Чы жэў скі
Чыр він скі
Чыр лін
Чы рун
Чы рыч
Чы ры чук
Чы чы кай ла
Чэ мір ка
Чэр кас
Чэр ка саў
Чэч ка
Чэ чык
Чэ чы каў

Ша ба лін
Ша бал тас
Ша ба шэ віч

Шаб ло віч
Шай не віч
Ша кун
Ша ла ба наў
Шал ко віч
Ша ма нец
Шам ра
Шам ры ла
Шан да ро віч
Ша пі ра
Ша ра евіч
Ша ра мет
Ша ра но віч
Ша ру ба
Ша рый
Ша рэй ка
Шас та вец
Шаў ко віч
Шаў рэй
Шаў чук
Шах
Швец
Шкля раў
Шкраб
Шла пак
Шле пян то ха
Шля га
Шля пач нік
Шмат коў
Шмі ге льс кі
Шол ка віч
Шос так
Шпак
Шпа коў скі
Шпа рык
Шпі гат
Шпі леў скі
Шпі та ль нік
Штых но
Шу ба
Шу бін
Шу кун
Шу ль ман
Шу ля рэн ка
Шу мі гай
Шу мі дуб
Шу мі каў
Шум скі
Шуп рык
Шу ро
Шур пач
Шур чык
Шу ры нок
Шус цер ман
Шут
Шу цік
Шчаў лік
Шчу рык
Шы бут
Шы кель
Шы ла
Шыл ка
Шы ма нец
Шы ро каў
Шыр чан ка
Шы ры ка лаў
Шы ры каў
Шыф ко
Шыф ман
Шыш ла еў
Шыш лаў
Шэ вель

Шэ лег
Шэн дэ ро віч
Шэ нь ка
Шэў ка
Шэц ка
Шэц кі

Эртман
Эсман то віч

Юдзя нок
Юдыц кі
Юдэн ка
Юзе фо віч
Юзэ фо віч
Юне віч
Юніц кі
Юрка вец
Юркоў
Юхне віч
Юцы
Юцэ віч
Ючко
Юшчук
Юшын скі

Яваш ка
Явор скі
Яга да
Яглін скі
Ягур
Язер скі
Язеў
Язэ паў
Яка вец
Якаў чэн ка
Якім чан ка
Якім чук
Яку бен ка
Яку бо віч
Яку боў скі
Янке віч
Янкоў скі
Яно віч
Янюк
Ярмак
Ярма ліц кі
Ярмо лен ка
Яро ма
Яро мін
Яры га
Ярэ міч
Ясем чык
Ясін скі
Ясі ха
Ястрэм скі
Ясь ко
Ясь коў
Яўлаш
Яўме наў
Яўмен чы каў
Яўсе енка
Яўсеў
Яўсюк
Яфі маў
Яфі мо віч
Яфім чык
Яцка
Яцка вец
Яцке віч
Яцко
Яцкоў скі
Яцук
Яшчу коў скі
Яшчы ко
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А
 гра га ра док Ляс ка ві чы на Пет ры каў шчы не  
 на пры кан цы мі ну ла га тыд ня (ма ецца на  
 ўва зе жні вень 2012 г. — Аўт.) ўяў ляў са бой 

ста лі цу Па лес ся. Ме на ві та тут, на тэ ры то рыі На-
цы яна ль на га па рку «Пры пяц кі», раз гар нуў ся II 
фес ты валь этна ку ль тур ных тра ды цый «По кліч 
Па лес ся» («Зов Пол есья»).

Яркае са ма быт нае свя та, ні бы ўсіх ко ле раў 
вя сёл кі аб рус, рас цяг ну ла ся ўшыр кі з пад вор ка-
мі ра ёнаў Го ме льш чы ны і Брэс тчы ны «Па лес кая 
сла ба да», ган длё вы мі ра да мі спа жы вец кіх та ва-
рыс тваў. Тут мож на бы ло пры гар нуц ца сэр цам 
да спа кон веч ных ра мёс тваў про дкаў, улас на-
руч на па спра ба ваць ткаць руч нік ці вы раб ляць 
шы коў ны ка пя люш з са лом кі, да лу чыц ца да ка-
ва льс ка га, ган чар ска га, бон дар ска га, бор тніц ка-
га ра мёс тваў. Зваб лі ва ка зы таў нос во дар юшкі і 
шаш лы коў, што плыў над на ва кол лем. А но гі са-
мі пра сі лі ся ў ско кі пад ба дзё рыя гу кі цым ба лаў, 
буб наў, гар мо ні каў і пес ні шмат лі кіх на род ных 
ка лек ты ваў мас тац кай са ма дзей нас ці, зна ка мі-
тых вы ка наў цаў. Сло вам, бы ло ад чу ван не не па-
каз ной на род нас ці свя та. І ду ма ла ся аб тым, што 
яно і сап раў ды пра цуе на тое, каб пры цяг нуць 
ува гу не то ль кі су айчын ні каў, але і гас цей з за-
меж жа да бры ль янта вых рос сы паў ку ль ту ры гэ-
тых рэ гі ёнаў Бе ла ру сі, за ці ка віць ту рыс таў.

На та кую мэ ту, без умоў на, бу дзе пра ца ваць і 
но вая ляс ка віц кая скар бон ка — Му зей пры ро ды, 
бу даў ніц тва яко га ажыц цёў ле на па про сь бе ся ль-
чан. А ка лек тыў На цы яна ль на га па рку «Пры пяц-
кі» збу да ваў да свя та не паў тор ную Ляс ка віц кую 
ха ту. Мож на ска заць, сво еа саб лі вы му зей да ўня-
га по бы ту па ле шу коў, які так са ма стаў ад ной з са-
мых пры ця га ль ных кро пак фэс ту. Пра гра ма яго 
бы ла ве ль мі на сы ча най, на ўсе ўзрос ты і гус ты. 

Да рос лыя маг лі па зна ёміц ца з вы ста вай спец вы-
пус каў га зет, якую ад кры ва ла на ша «Го ме льс кая 
пра ўда», пра явіць спрыт у па лес кіх гу ль нях, лоў лі 
ры бы, па ка тац ца на цеп ла хо дзе, па слу хаць вы-
ступ лен не су час ных пі сь мен ні каў Го ме льш чы-
ны. Быў і дзі ця чы га ра док з мнос твам атрак цы-
ёнаў, на якіх з асаб лі вым за да ва ль нен нем за баў-
ля ла ся вяс ко вая дзят ва.

Зна ка вай падзе яй фес ты ва лю, без умоў на, 
стаў удзел у ім Прэ зі дэн та Рэ спуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сан дра Лу ка шэн кі. Звяр та ючы ся да ўдзе ль-
ні каў і гас цей свя та, Аляк сандр Ры го ра віч пад-
крэс ліў: «Я пры ехаў для та го, каб ві таць сап раў-
дных бе ла ру саў — усмеш лі вых, доб рых, моц ных 
сва ім ха рак та рам…» Кі раў нік на шай дзяр жа вы 
падзя ліў ся, што зда вён за ча ра ва ны пры га жос цю 
Пры пяц ка га Па лес ся, зга даў па ча так свай го 
прэ зі дэн цтва, удзел з ся ля на мі ў ка сь бе на по-
йме Пры пя ці, про сь бы вяс коў цаў, тое, як яны 
вы кон ва лі ся, і за зна чыў, што «па ле шу кі ста лі 
асно вай на шай дзяр жаў нас ці».

Амаль па ло ва па лес ка га рэ гі ёна раз мяш ча-
ецца на тэ ры то ры ях Го ме льш чы ны і Брэс тчы ны. 
Кі раў нік кра іны даў да ру чэн не гу бер на та рам 
дзвюх аб лас цей Ула дзі мі ру Двор ні ку і Кан стан-
ці ну Су ма ру: «За ўсё ды пад трым лі ваць гэ ты фес-
ты валь, гэ та ка ла рыт нае вяс ко вае сель скае свя-
та, яко му быць у вя ках».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы со ка аца ніў Му зей 
пры ро ды і пад крэс ліў: «Гэ та яшчэ ад на кры ні ца і 
да хо даў па ле шу коў, і цэнтр, дзе бу дуць атрым лі-
ваць ве ды ма ла дыя лю дзі, усе тыя, хто хо ча па зна-
ёміц ца з на шым Па лес сем». Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
пра па на ваў зра біць між на род ным на ступ ны трэ ці 
фес ты валь: «Бог лю біць тро іцу. З трэ ця га фес ты-
ва лю і па чнем. А Бог за ўсё ды быў над Па лес сем».

Та ма ра КРУЧЭНКА

ПА ЛЕС СЕ — КРАЙ ДО ЛІ НА РОД НАЙ, 
ТРА ДЫ ЦЫЙ І ПЕ СЕНЬ
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