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Прадмова да аблічбанавага выдання
Вітаю!
Мяне зваць Аляксандр. Калі ў мяне з’яўляецца вольны час я захапляюся
беларускай мовай. Мяне цікавяць пераклады на беларускую мову, аблічбоўка
і распазнаванне кніг і ўсё што звязана з роднай мовай. Я аблічбаваў гэтую
кнігу толькі з адной мэтай, каб пашырыць уплыў беларускай мовы ў нашым
грамадстве. Нажаль, абставіны склаліся так, што мы не маем
паўнавартаснай падтрымкі роднай мовы і ўвогуле забываемся пра яе
размаўляючы ўвесь час на замежнай мове.
Буду спадзявацца, што мая праца будзе карысная для вялікай колькасці
людзей…
Жыве Беларусь!
Skype: al.koshal
Email: al.koshal[at]ovi.com
З павагай, Аляксандар

З ГІСТОРЫІ КАЛЕНДАРА
Слова “каляндар” паходзіць ад старажытнарымскага “календы”
(“calendae”), што азначала: першыя чыслы кожнага месяца (дні
маладзіка). Найменне адпавядае і слову “каляндарыум” — кніга, куды
запісваліся даўгі, працэнты па якіх патрэбна было плаціць, і
маладзіковыя дні.
Месяцавыя (“лунные”) меры часу — найстаражытнейшыя. Лік
часу толькі па звароту Месяца, што існаваў у першабытным
грамадстве, называўся месяцавым календаром. Дагэтуль захавалася ў
побыце сялян завядзёнка пачатак розных работ суадносіць з пэўнымі
квадрамі Месяца: маладзік, веташок, падпоўня, поўня, зыход і г. д.
Развіццё земляробства, жывёлагадоўлі прывяло першабытнага
чалавека да карыстання і большымі храналагічнымі мерамі: сезонамі,
гадамі. Так з’явіліся ў старажытным свеце сонечны і сонечнамесяцавы календары. Апошні ўжо змяшчаў некалькі месяцавых пораў
(прыблізна 12,4). Праз шэраг гадоў дадавалі цэлую месяцавую пару,
каб прыблізіць месяцавы год да сонечнага.
Чалавецтва на працягу свайго існавання ўдасканальвала меры
часу, каб каляндар лепш адпавядаў астранамічнаму году. У 46 годзе
да н. э. у Старажытным Рыме, дзе дзейнічаў складаны і нязручны
сонечна-месяцавы каляндар, праслаўлены палкаводзец і ўладар Юлій
Цэзар здзейсніў рэформу ў летазлічэнні. Згодна новаўвядзенню, Новы
год пачалі святкаваць з 1 студзеня, а працягласць года стала
раўняцца 365,25 сутак. Эра вызначалася “ад стварэння свету” — у
5508 годзе да н. э. Так, напрыклад, 1993 год неабходна лічыць 7501
годам “ад стварэння свету” (5508+1993).
У VIII стагоддзі была прынята новая эра — ад дня Нараджэння
Ісуса Хрыста, 7 студзеня (25 снежня па старым стылі) 0-га года. Гэтую
дату ўстанавіў, зрабіўшы складаныя разлікі, рымскі манах, папскі
архіварыус Дзіянісій у VI стагоддзі.
Юліянскі каляндар адставаў ад астранамічнага года. За 128
гадоў набіраліся цэлыя суткі. Таму ў 1582 годзе рымскі папа
Грыгорый XII, асноўваючыся на праекце італьянскага ўрача,
матэматыка і астранома Алаізія Ліліё, правёў рэформу: 4 кастрычніка
быў аб’яўлены 15-ым і ўпарадкаваны высакосныя гады.

Архе алагічныя знаходкі з кляндарамі “че ртами и ре зами” і спроба расшыфрокі іх Б.
Рыбаковым

Грыгарыянскі каляндар стаў больш дакладным і разыходзіўся ў
адны суткі з астранамічным часам не за 128 гадоў, а за 3323. Цяпер
усе краіны ў міжнародных адносінах карыстаюцца агульнапрынятым

сонечным грыгарыянскім календаром. Аднак ва ўнутраным і
рэлігійным жыцці некаторыя ўжываюць месяцавыя і сонечнамесяцавыя. Так, у Паўднёва-ўсходняй Азіі яшчэ папулярны
старажытны цыклічны каляндар, які першапачаткова ўзнік у Кітаі.
Ён сонечна-месяцавы і вядзе годазлічэнне не стагоддзямі, а цыкламі
па 60 гадоў. Кожны цыкл складаецца з шасці 10-гадовых і адначасова
пяці 12-гадовых перыядаў. Цікавыя народныя традыцыі цыклічнага
календара захаваліся ў Кітаі, Японіі, В’етнаме, Бірме. Месяцавыя
календары зберагліся ў мусульманскіх краінах. Сярод сонечных
вядомы старажытнаегіпецкі, кумранскі, індзейцаў племя майя і
іншыя.
Які каляндар існаваў у беларусаў? Як сведчаць археалагічныя
знаходкі, усходнія славяне мелі рэчыўныя календары — на іх язычнікі
ўмоўнымі знакамі абазначалі дні свят і ігрышчаў, земляробчых работ.
Акадэмік Б. А. Рыбакоў налічвае каля дзесятка сасудаў ІІ—IV вякоў,
па якіх раней “чтааху (считали) н гатааху (гадали)”. Спецыяльнага
даследавання на матэрыяле беларускіх знаходак пакуль невядома.
Акрамя гэтага, усходнеславянскія народы карысталіся драўлянымі
брускамі даўжынёй 30—50 сантыметраў з трыма, чатырма ці шасцю
гранямі, дзе рабіліся спецыяльныя ўмоўныя нарэзы. Да нас дайшлі
народныя разныя календары, вырабленыя паміж XII і XVIII
стагоддзямі.
Яшчэ і цяпер у некаторых пажылых людзей захаваліся календары ў сшытках, дзе запісаны для памяці святы і прысвяткі
(каляндарныя дні, што не святкуюцца, а толькі адзначаюцца). А ў
вёсцы Прыбалавічы Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці ў
запаветным сшытку К. В. Акуліча акрамя кароткага календара
маецца некалькі малітваў, цікавых палескіх замоў, а таксама табліца
“нешчаслівых” дзён:
студзень: 1, 11, 12, 18, 26;
люты: 2, 16, 18;
сакавік: 1, 3, 12, 13;
красавік: 1, 3, 12, 13;
травень: 3,10, 27, 30;
чэрвень: 12, 17;
ліпень: 15, 18, 30;
жнівень: 1, 3, 17;
верасень: 15, 18, 30;
кастрычнік: 11, 13;

лістапад: 1, 7, 17;
снежань: 17.
На Палессі такія дні яшчэ называюць злымі, нядобрымі,
паганымі; яны вядомы і сярод іншых славян. У канцы табліцы
прыпіска: “У годзе ёсць 36 нешчаслівых дзён. Хто ў гэтыя дні
захварэе, той рэдка ачуняе. Каторыя ў гэтыя дні народзяцца, доўга не
жывуць. А калі застануцца яны жывымі, то будуць нешчаслівымі. Хто
ў гэтыя дні жэніцца, у сям’і не жыве ...Ніколі не трэба нічога сеяць у
адзін з гэтых дзён...” Калі параўнаць табліцу з трыма яе варыянтамі —
іх дае С. М. Талстая ў “Палескім народным календары” (М., 1986),— то
атрымліваецца, што толькі 11 дзён (выдзеленыя) супадаюць з
пазначанымі ў двух варыянтах; калі ж узяць усе тры варыянты, то
“злых” дзён стане яшчэ менш. Дарэчы, з днямі магнітных бур на
Сонцы, звесткі пра якія паведамляюцца цяпер у перыядычным друку,
яны не супадаюць. Аднак не выключана, што іх вылучылі зыходзячы з
канкрэтных назіранняў над нябесным свяцілам у супастаўленні з
адчуваннем чалавека. Упершыню “злыя” дні сустракаюцца ў
каляндарных прыпісках XII—XIII стагоддзяў, часцей у чарадзейных
кнігах, якія забараняліся царквою. Хаця зрэдку па недасведчанасці
перапісчыкаў яны траплялі і ў кананічныя кнігі славян. Адзін з такіх
тэкстаў, напрыклад, трапіў у старажытнарускі “Кветнік” (спіс XVIII
стагоддзя): “Сказанне, како прояви Бог детем израилтеским, соблюдая
их от всякого зла. Поведа им, яко во всяком месяце по 2 дни злых, в
них же ни сеяти, ни садити, ни пахати пашни, ни в новой дом
входити, ни свадба играти, ни куплю деяти, ни кровь пущати. Аще
кто в оныя дни разболитца, то не встанет, а хотя и встанет, то
нездоров будет. Аще младенец в такой день родится, не будет жив, а
хотя и будет жив, не избыть ему злые своя фортуны...”
Кожны дзень тыдня асэнсоўваўся таксама адносна мэтазгоднасці пачынаць тую ці іншую сельскагаспадарчую або сямейную
справу. Існавалі яшчэ жаночыя і мужчынскія, посныя і скаромныя
дні. П анядз елак — няўдачлівы, нешчаслівы, цяжкі. Не трэба
пачынаць нічога важнага, напрыклад сеяць, жаць, будаваць,
выбірацца ў дарогу, выганяць першы раз кароў на пашу, снаваць
кросны. Гэта мужчынскі дзень, “моцны”. Таму ў некаторых раёнах
садзяць агуркі, гарбузы, фасолю, каб былі моцнымі. У панядзелак не
падкладваюць яйкі пад курыцу, каб не выводзіліся пеўнікі. Квасяць
капусту. Аўт орак — мужчынскі, удачлівы дзень. Пачынаюць усякую
работу. Серада — няцотны, жаночы, посны дзень. Садзяць
агародніну, нарыхтоўваюць капусту. Добры дзень (“на маладзіку”) для

закладкі печы, хаты. Чацвер — мужчынскі, спрыяльны для ўсіх
работ, акрамя пасадкі агародніны, загатоўкі сала. Лічыцца “чарвівым”
днём (па гукавой асацыяцыі: чацвер — чэрві). П ят ні ца — жаночы,
няцотны, посны дзень. У розных раёнах успрымаецца па-свойму: як
шчаслівы, так і нешчаслівы. Можна выконваць многія работы ў годзе,
асабліва “запасваць тавар” (кароў), сеяць, будаваць, “насаджваць”
курыцу і інш. Гукавая асацыяцыя “пятніца — п’яніца” дзесьці зрабіла
дзень нешчаслівым. Існуюць забароны на ткацтва і прадзенне,
звязаныя з персаніфікацыяй пятніцы ў вобразе святой Параскевы
Пятніцы. Субот а — жаночы, цотны, апошні дзень. Шмат забарон і
абмежаванняў на работы, і найбольш у сувязі з тым, што “свет
асноўваўся ў суботу”. Можна сеяць лён і каноплі. Нядз еля — жаночы
дзень. Нельга выконваць гаспадарчыя палявыя работы, але не
забараняюцца хатнія. Варта пачынаць некаторыя сімвалічныя:
першы выган жывёлы, першае ворыва, першы, дзень будоўлі хаты.
Забараняецца мыць дзіця і бялізну. Лічыцца, напрыклад, што ў гэты
дзень з’яўляюцца на свет цялушкі, а не бычкі.

Славянскі разны каляндар. XVII ст.

Вусны народны каляндар уключае багаты вопыт нагляданняў
земляроба над навакольным асяроддзем. Сюды ўваходзіць як сістэма
размяшчэння пэўных каляндарных дзён, так і прыказкі, прыкметы
адносна надвор’я і будучага ўраджаю, а таксама абрады, гульні і
песні. Аднак самая цікавая з’ява тут — валачобныя каляндарныя
песні. Яны — характэрная адметнасць беларусаў і іншым славянам
амаль невядомыя. У паэтычных тэкстах, якія выконваліся на Новы
год — Вялікдзень, малюецца радаснае веснавое свята, абуджэнне
зямлі, велічаюцца і віншуюцца гаспадар і яго сям’я, паэтызуецца
праца і падаецца працоўны каляндар селяніна ў храналагічнай
паслядоўнасці. Руплівая збіральніца і даследчыца народнай паэзіі Л.
М. Салавей называе валачобную песню “сапраўднай сялянскай
паэмай, велічным гімнам земляробу і яго працы” і параўноўвае яе з
паэмай Гесіёда “Турботы і дні”. Каб пераканацца ў сказаным, варта
прывесці поўны тэкст аднаго з варыянтаў, запісаных у першай палове
XIX стагоддзя ў Барысаўскім павеце беларускім этнографам і
краязнаўцам Я. П. Тышкевічам. (У дужках даюцца даты па новым і
старым стылях таго ці іншага свята, прысвятка.)
Ішлі, прышлі валачобнікі,
Іграючы, спяваючы,
Добрага пана шукаючы.
Добры ве чар, пане гаспадару!
Чы спіш, чы ляжыш, пане гаспадару?
Калі ж да спіш,
Бог з табою,
Калі ж ня спіш, моў са мною.
Адчыні акно, паглядзі на двор:
На тваім двары стаіць шацё р,
Навюсе нькі, бялюсе нькі.
А ў тым шатры залатое крэсла,
На тым крэсле сам Бог сядзіць.
Пе рад Богам усе святыі
Шыкуюцца, рахуюцца:
Катораму святу напе рад пайсці?
Святыя Саракі напе рад пайшлі. (22/9 скавік а)
Святы Аляксе й сохі чэшаць, (30/7 сакавік а)
Святое Благавешчанне заворывае ць, (7 крас авік а/25 с ак авік а)
Святы Ве рбіч вярбу пасвянцае ць, (нядзеля перад Вялік адн ем)
Чысты чацве р ячме нь засявае ць, (дзень вербн аг а тыдня)
Святое Вялічка з красным яе чкам. (адна з нядзель у перыяд з 4 кр ас авік а п а 8 тр аўня)
Пе ршы дзе нь пірагі маюць,
А сярэдні дзе нь пагуляюць, (панядзелак, другі дзень Вялікадня)
А пасле дні дзе нь выпраўляюць. (аў торак, апошні дзен ь Вялікадня)
Радаўніца статак запасывае ць, (першы або другі аў тор ак п асля Вялікадня)
Святы Юры, божы пасол
Да Бога пайшоў, (6 мая/23 крас авік а)

А ўзяў ключы залатыя,
Адамкнуў зямлю сырусе нькую,
Пусціў расу цяплюсе нькую
На бе лы све т і на ўве сь све т.
Святы Барыс бабы се е ць,
Святы Мікола па ме жах ходзіць.
Па ме жах ходзіць, жыта родзіць, (15/2 тр аўня)
Урасціўся, умачыўся, (22/9 тр аўня)
Пад залаты пояс падаткнуўся.
Святы Ушэснік — жыта выплывае це (чацвер шос таг а тыдня п асля Вялікадня)
Святая Сё муха навозы возіць (нядзеля сёмаг а тыдня п асля Вялік адня)
І Бога просіць.
Святы Дзе вятнік жыта раўнуе ць, (чацвер н а дзевя тым тыдні пасля Вялік адня)
Святая Дзе сятуха жыта красуе ць, (пятн іц а н а дзеся тым тыдні п асля Вялікадня)
Святы Іван пчолы садзіць (7 ліпеня/24 чэрвеня)
Пад пе ралазам шасцё ра разам.
Святы Пё тра жыта спе ліць, (12 ліпеня/29 чэрвеня)
Святы Паўлюк граблі робіць, (13 ліпеня/30 чэрвеня)
Святы Дзям’ян се на грабіць, (14/1 ліпеня)
Святы Кузьма сярпы робіць (14/1 ліпеня)
Залатыя, новыя і сталёвыя.
Святы Ілья — слаўная жняя, (2 жніўня/20 ліпеня)
Святы Барыс снапы зносіць, (6 жніўня/24 ліпеня)
Святыя Ганны дамоў возяць, (7 жніўня /25 ліпеня)
Святы Спас жыта пасвянцае ць, (29 /16 жніўня)
Святая Прачыстая папары мяшае ць (28/15 жніўня)
І жыта засявае ць,
А другая ё й памагае ць, (21/8 верасня)
Святы Міхайла з халодным ве трам, (19/6 верасня)
Святое Узвіжанне з поля збірае це (27/14 верасня)
Святы Пакроў зямлю пакрыў, (14/1 кас трычнік а)
Зямлю — лістом, а воду — лядом.
Святы Юры грудай гвоздзіць, (9 снежня/26 лістап ада)
Святы Мікола снегам мосціць. (19/6 снежня)
Прышлі Калядкі — гаспадарам парадкі (6 с тудзеня/24 снежня)
Святая Васілля дзяжу мясіла, (14/1 с тудзеня)
Пірагі пякла і рагатыя, і Сукатыя.
Святое Вадохрышча воду пасвянцае ць, (19/6 студзеня)
Людзе й пакрапляе ць.
Святыя Грамніцы све чы пасвянцаюць. (15/2 лютаг а)
Прыйшлі Саракі да другіх Саракоў. (22/9 сакавік а)
Дай жа, Божа, гаспадарам здароўе !
Дай жа, Божа, каб жыта радзіла
На ніве капамі, а ў гумне скіртамі,
На таку ўмалотам, а ў арудзе спорам,
А ў прудзе намолам,
У дзяжы падходам, а ў пе чы ростам,
На стале сыцце м!
Гаспадарок, дары гасце й,
Не баў, барзджэй.
Нашы дары не вялічкі:

У дзверы ня ле зуць, у акно шыюць.
Пачынальніку — капу яе ц,
А памагальнікам — па дзе сятку,
Для ме ханоша — тры гроша.
Музыцкая горкая доля:
Што даюць, бярэць тоя.
А не дарыш, прасі ў хату,
Мы на тое прыступае м.
Кварту гарэлкі, сыр на тарэлкі.

Калі ж адзначаўся Новы год у Беларусі? Земляробчыя святкаванні Новага года вядомы вясной, летам, восенню і зімой. Такі дзень
звычайна прыстасоўваўся да адпаведнага становішча на небе
свяцілаў: сонца, месяца, магчыма нават, і асобных зорак. Часцей гэта
было “пасля поўні, Бетаінам”, як гаварылі ў народзе, у першы
маладзік пасля веснавога раўнадзенства (20—21 сакавіка), летняга
сонцастаяння (21—22 чэрвеня), асенняга раўнадзенства (22—23
верасня) і зімовага сонцастаяння (21—22 снежня).
У народным календары бліжэй да названых дзён стаяць і
адпавядаюць навагодняй традыцыі наступныя святы: вясною —
Вялікдзень, Пасха (нядзеля ў перыяд з 4 красавіка па 8 мая / па ст.
ст. з 22 сакавіка па 25 красавіка); Збор, Ізбор (нядзеля першага тыдня
пасля Масленіцы); Аўдоцця Вясноўка (14 сакавіка / 1 сакавіка,
першы дзень вясны); Казімір у католікаў (4 сакавіка); Благавешчанне,
Звеставанне (7 красавіка / 25 сакавіка, свята прылёту бусла, абрад
“гукання вясны”) і інш.; летам — Купалле (раней падчас сонцастаяння,
затым у адных рэгіёнах 23 чэрвеня, у другіх 6 ліпеня); восенню —
Багач, Багатнік, Багатуха, Другая Прачыстая, Другая Спажа (21
верасня / 8 верасня, старажытнае свята заканчэння ўборкі
зерневых); Сямён, на які выконвалі абрад “жаніцьбы коміна” (14
верасня / 1 верасня); зімою — Каляды (з 7 па 18 студзеня); Каляды ў
беларусаў-католікаў (з 25 снежня па 5 студзеня); Варвары (17 снежня
/ 4 снежня).
Старажытныя славяне, якія карысталіся “паганскімі” мерамі
часу, у тым ліку і сонечна-месяцавым календаром, з прыняццем
хрысціянства прынялі юліянскае летазлічэнне па візантыйскаму
ўзору. Але Новы год пачыналі не з 1 верасня, як у Візантыі, і нават не
з 1 студзеня, як у Рыме, а па сваёй старажытнай традыцыі — вясною,
1 сакавіка. Пра гэта яскрава сведчаць валачобныя песні.
“....Да ў тым крэсле сам Бог
сядзіць,
Каля Бога ўсе святыя
Шахуюцца, рахуюцца,

Каму ўпе рад на работку
выходзіць.
Аўдакея, пе рва святца,—
Вясна ўсходзе...”
(Іл укс тэ н ск і п авет: С ахар аў ,
1 94 0 )

У іншых варыянтах валачобных песень у якасці першага свята
года выступаюць розныя, блізкія да веснавога раўнадзенства:
Святыя Саракі напярод пайшлі...
(В іц ебск ая гу берня ; Шэй н , 18 87 )
Благавешчанька,
Пе рша святка,
Жытцо рушыць...
(Дз іс енск і п авет,Ч э рн ы, 1 89 5)
...Пе рша святца і чым заняцца.
Казімірка — дроўцы сячы...
(М іёрс кі р аён ; 197 0 )
Пе рша святца — новае ле тца.
Святы Яня (Юры.— А . Л .), боскі зданя,
Узяў ключы залатыя,
Адамкнуў зямлю, пусціў расу...
(Бр ас л аў ск і р аён ; 19 63 )
А святы Барыс — ё н у Бога павыш,
Ён коні пасе ў зялё ных лугах...
(Шыр ма, 196 2 )

Гэт ыя прыклады адлюстроўваюць шматварыянтнасць язычніцкага светаўспрымання, імкненне прыстасаваць сваю веру да
новай. У “валачобным календары” прадст аўлены ў якасці Новага
года і святы, час правядзення якіх залежыць ад становішча
нябесных свяціл.
Пе рвага свята — святога Вялікдзень,
Свят Вялікдзе нь з красным яе чкам...
(Шэ йн , 1 87 4)
Святы Ізбор
Упярод ступіць,
Зімку зрадзіць,
Сошку ладзіць.
(М іёрс кі р аён , 197 2 )

Адначасова з варыянтамі валачобных песень, у якіх на першае
месца ставіліся вясновыя дні, бытавала і значная частка іх, дзе
ўпаміналася зімовае свята Ражаство:
Свято Ражаство

Упярод пашло,
Новы гадок
Павёў радок.
(Ле пе льскі раё н, 1976)

Гісторыя змен у календары, звязаных з перанясеннем святкавання Новага года, не простая. Рэформы натыкаліся на супраціўленне народа, які даражыў традыцыямі мінулага і не прымаў
душою новаўвядзенні. Яскравых прыкладаў у беларускім фальклоры і
абрадах аб святкаванні пачатку года восенню не заўважаецца.
Магчыма, толькі некаторыя малапрыкметныя рысы таго захоўваюць
Багач і Сямён. Адчуваецца, што мацнейшыя вясновыя і зімовыя
традыцыі, якія пусцілі глыбокія карані ў свядомасці народа, не далі
развіцца новай рэлігійнай абраднасці ў сялянскім побыце. Тая частка
Беларусі, што была ў федэратыўным саюзе з Польшчай, у 1582 годзе
перайшла на грыгарыянскі стыль. Нечаканы пераход прынёс шмат
блытаніны і нават гора. Вось як расказвае Баркулабаўскі летапіс аб
увядзенні грыгарыянскага летазлічэння: “Року 1583 календар новый
выдан... На тот же час было великое замешание промеж панами и
промеж людьми духовными, также и люди простыми было плачу
великаго, нарекания силнаго, похвалки, посварки, забуйство,
грабежи, заклинания, видячи яко новые свята установляли, купцом
торги албо ярмарки отменяли, право было начало пристья
антихристова, у таком великом замешанью...” 9 студзеня 1584 года ў
Вялікім княстве Літоўскім выйшла спецыяльная грамата, што
прадпісвала адзначаць святы ў новым стылі. Прынцыпова доўга
карысталася старым календаром уніяцтва. У 1596 годзе пачынальнікі
уніі Іпацій Пацей і Кірыла Тарлецкі зрабілі спробу пераводу на новы
стыль, але яна была няўдалай. У сваю чаргу сінод Рэчы Паспалітай
сваімі актамі неаднаразова прадпісваў меры пакарання тым, хто
выкарыстоўваў стары стыль. А царскія ўлады ў далучаных беларускіх
землях устанаўлівалі стары юліянскі каляндар і жорстка распраўляліся
з уніятамі. Цяпер беларускія уніяты прыстасоўваюць свой каляндар
да сучаснага летазлічэння (грыгарыянскага стылю), а ўкраінскія
карыстаюцца старым.
Уніяцкі каляндар добра захоўваецца ў беларускай вуснай
народнай творчасці. Ён адлюстраваны ў народных прыказках,
паданнях, песнях. Больш таго, можна меркаваць, што уніяцкае
асяроддзе з яго талерантнасцю, сувяззю з народам, роднай мовай
магло творча і дзейсна спрыяць у XVI—XVII стагоддзях як з’яўленню
новых вусных твораў, так і развіццю многіх жанраў фальклору.

Асабліва гэта адносіцца да “каляндарных” жанраў: прыказак,
павер’яў, паданняў, валачобных песень і інш.
На святы і прысвяткі ўніяцкага календара звярталі ўвагу
некаторыя даследчыкі фальклору і этнаграфіі мінулага. Так, святар І.
Берман у грунтоўнай працы “Каляндар паводле народных паданняў у
Валожынскім прыходзе Ашмянскага павета Віленекай губерні” (Спб.,
1873), пішучы пра Дзевятнік, заўважаў: “Тутэйшая заходнеруская
царква ўрачыста адзначае яго “як векапомнае ўз’яднанне з
праваслаўнымі” і праводзіць у гэты дзень хросны ход... У гэты дзень
зноў ставяць бярозкі для ўпрыгожання царквы, а прыхаджане
прыносяць з сабою на малебен зелле, г. зн. кветкі, вянкі траў, якія
захоўваюць да Іванавага дня”.
Народная памяць любоўна зберагае як нядаўнія, так і старажытныя вераванні сваіх продкаў. Уніяцкі каляндар — гэта неад’емная
частка беларускага народнага календара.
У Расіі яшчэ доўга працягваў існаваць юліянскі каляндар, які
прадпісваў адзначаць Новы год вясною, затым — восенню. 20 снежня
1700 года выйшаў указ Пятра І аб святкаванні Новага года зімою:
“...впредь лѣ та счислять въ Приказахъ и во всякихъ дѣ лахъ и
крѣ постяхъ писать съ нынѣ шняго Генваря съ 1 числа отъ Рождества
Христова 1700 года... учинить н ѣ которыя украінскія отъ древъ и
ветвей сосновых, елевыхъ и можжевелевыхъ”. Думаецца, адгэтуль
бярэ пачатак выкарыстанне ёлак у Расіі. На Беларусі ж пакланенне
дрэвам існавала і раней. З заходніх краін, у прыватнасці з Германіі,
былі запазычаны нашымі гарадамі, а недзе ў канцы XIX — пачатку XX
стагоддзя пачалі шырэй выкарыстоўвацца на святкаванні Дзед Мароз
і Снягурка. У беларускім вясковым побыце гэтыя персанажы
замацаваліся лепш у савецкі перыяд, сталі фармальна папулярнымі
побач са спрадвечнымі традыцыямі беларусаў.
Яшчэ да рэвалюцыі неаднаразова ставілася пытанне аб рэформе
календара, бо ён не быў дастаткова дакладны, у параўнанні з
астранамічным разыходзіўся на некалькі сутак. У 1918 годзе
дэкрэтам Саўнаркома краіна перайшла на грыгарыянскі каляндар.
Згодна дэкрэту, датаю, што ішла за 31 студзеня, у тым годзе стала не
1, а 14 лютага. Прысвяткі і святы народнага календара на Беларусі
сярод праваслаўных замацаваліся па старым стылі, а сярод католікаў
— па новым. Таму афіцыйны грамадзянскі Новы год адзначаецца па
новым — 31 снежня, а на большай тэрыторыі Беларусі Каляды — з 7
па 19 снежня.

Першыя звесткі аб календары знаходзяцца ў “Астраміравым
евангеллі” (1056—1057). У старажытнейшым помніку стараславянскай
пісьменнасці згадваюцца, напрыклад, назвы беларускіх і ўкраінскіх
месяцаў.
Лічыцца, што першы беларускі каляндар выдадзены ў 1587 годзе, аб чым засведчылі віленскія беларускія календары 20— 30-ых
гадоў нашага стагоддзя. Магчыма, маецца на ўвазе “Календарь
римски новы”, выпушчаны ў згаданым годзе Герасімам Сматрыцкім у
Астрозе, ці што-небудзь іншае. Але, як вядома, яшчэ ў 1522 годзе ў
беларусаў існавала “Малая падарожная кніжка” — каляндар,
“выложенный из греческого на русский язык доктором Франциском с
Полоцка”. У гэтым друкаваным усходнеславянскім царкоўнаастранамічным календары, разлічаным на 1523—1543 гады, побач з
грыгарыянскім летазлічэннем дадзена і юліянскае. Змешчаны
“Псалтыр”, “Часаслоў”, некалькі акафістаў і канонаў, “Шасцідневец”,
“Саборнік”, куды ўвай шлі “Святцы” і “Пасхалія”. У “Малой падарожнай
кніжцы” славуты Скарына для сваіх землякоў на роднай беларускай
мове тлумачыў асновы пазнання летазлічэння (“Месець септеврий
зовемы вресень”, “Месець октоврий рекомы листопадъ...”).
Хрысціянскі каляндар адлюстраваны на многіх гравюрах
скарынаўскіх, выданняў. Асабліва вылучаецца тытульны ліст кнігі
“Руф” (1519), дзе паказана жніво (“Руфъ Прабаба царя Давыдова
пабирае класы зажнеци”). Сярод іншых твораў эпохі Адраджэння
ўражвае каляндарны цыкл гравюр мастака родам з Глуска
Аляксандра Тарасевіча ў кнізе “Разарыум...” (1677). У дванаццаці
гравюрах, якія маюць назвы 12 месяцаў года, даюцца праўдзівыя
малюнкі жыцця і побыту сялян.

Вокладкі паслярэвалюцыйных кале ндароў, выпушчаных у Ме нску

Варта тут успомніць і першы друкаваны расійскі каляндар. Ён
з’явіўся ў 1699 годзе ў сувязі з рэформаю Пятра І. Па іншых ,
звестках, першы рускі каляндар выйшаў у Амстэрдаме ў 1702 годзе
пад назваю “Святцы, или Календарь”. Яго складальнікам і выдаўцом
быў ураджэнец Беларусі Ілля Капіевіч, які загадваў па даручэнні
імператара Пятра І рускай друкарняй у гэтым замежным горадзе.
У XVIII стагоддзі Супрасльская друкарня базыльян-уніятаў
выдала “Польскі і рускі каляндар”, у якім адлюстроўваліся рымскакаталіцкія і праваслаўныя святы, а таксама змяшчаўся народны
вопыт прагнозу надвор’я. Час правядзення кірмашоў, напрыклад,
указваўся так: “У красавіку на св. Марка польскага...” ці “На св.
Мікалая рускага ў Марыупалі...”
Новы этап у гісторыі беларускага народнага календара звязаны
з падзвіжніцкай дзейнасцю фалькларыстаў і этнографаў А.
Багдановіча, І. Бермана, Д. Булгакоўскага, У. Дабравольскага, М.
Дзмітрыева, А. Дэмбавецкага, Я. Карскага, А. Кіркора, М. Косіч, Ю,

Крачкоўскага, К. Машынскага, М. Нікіфароўскага, Ч. Пяткевіча, З.
Радчанкі, Е. Раманава, М. Федароўскага, Я. Чачота, П. Шэйна, а
таксама У. Паўлюкоўскага, П. Сахарава, А. Сержпутоўскага і інш.
Яны сабралі багаты матэрыял, які адлюстроўвае шматграннае
духоўнае жыццё беларускага народа ў прыказках, прыкметах, песнях,
абрадах, паданнях, гульнях, святах.
Да рэвалюцыі беларускія календары з рознымі патрэбнымі
звесткамі друкаваліся ў Варшаве, Кракаве, Маскве, Петраградзе,
Бярэсці, Вільні, Гомелі, Гродне, Магілёве, Менску, Полацку, Супраслі і
інш. Аднак сталую традыцыю іх выпуску па сутнасці сфарміравалі
выдаўцы “Нашай нівы”. Першы выйшаў на 1910 год у друкарні
Марціна Кухты ў Вільні. Аўтары імкнуліся, каб гэтыя невялікія
кніжачкі сталіся карыснымі і неабходнымі асноўнаму чытачу —
селяніну. Каляндар падаваўся па месяцах у трох раздзелах:
праваслаўным, рымска-каталіцкім, грэка-каталіцкім (уніяцкім) і
адпаведна на трох мовах — царкоўнаславянскай, польскай і
беларускай. Ва ўніяцкай частцы назвы свят і прысвяткаў трапляліся
прастамоўныя, у канцы змяшчаліся некаторыя прыказкі: Вялікдзень
(Пасха), “Не я б’ю, верба б’е, за тыдзень Вялікдзень”; Ражаство св.
Івана Хрысціцеля (Рождество Іоанна Предтечи), “Сьвяты Іван пчолы
садзіць” і інш. Хаця і коратка, але быў прадстаўлены яўрэйскі
каляндар, што сведчыла аб дэмакратычнасці і верацярпімасці
ўкладальнікаў.
У календары змяшчаліся розныя цікавыя і карысныя матэрыялы
— змены фаз Месяца, надвор’е, даты кірмашоў на Беларусі, парады
накшталт: як на торфе зрабіць сенажаць, якая карысць ад пасеву
траў, як пазнаць, якое штучнае ўгнаенне патрэбна для нашай зямлі,
як выбіраць добрага рабочага каня, як выбіраць карову, як
адкрываць сельскагаспадарчую суполку, як варыць верашчаку, калі
рубіць дрэва на будоўлю, як даіць неспакойных кароў, як пазнаць,
колькі гусаку гадоў, як звясці мох і лішаі на пладовых дрэвах, як
гасіць пажар у коміне, якім зернем сеяць, і шмат іншых парад, што
не страцілі сваю вартасць і сёння. Акрамя таго, друкаваліся творы
пісьменнікаў, фальклорныя матэрыялы, асвятляліся палітычныя і
эканамічныя пытанні.
Прыблізна па такому прынцыпу створаны наступныя выданні:
“Беларускі календар на 1917 год”, “Беларускі гаспадарскі календар на
1926 год”, “Беларускі месячны настольны календар на 1930 год”,
“Беларускі гаспадарскі календар “Рольнік” (выдаваўся з 1930 года),
“Беларускі месячны календар на 1930 год”, “Беларускі сялянскі
календар” (выходзіў з 1937 года), “Народны календар” (1934),

“Bielaruski narodny kalendar” (выходзіў з 1935 года), “Беларускі
адрыўны календар на 1937 год” — выдадзены ў Вільні; “Па ўночназаходні каляндар” (на 1892 і 1893 гады), “Праца. Беларускі
работніцка-сялянскі каляндар на 1924 год”, “Настольны каляндарсправачнік” (выходзіў з 1927 года) — выдадзены ў Менску; “Каляндар
Паўночна-заходняга краю” на 1889 і 1890 гады — выдадзены ў
Маскве; “Беларускі календ ар” (выходзіў у 1928 і 1937 гадах у Рызе);
“Беларускі каляндар” (выходзіць з 1957 года ў Беластоку) і інш.
У 30-ыя гады нашага стагоддзя, сумна вядомыя тым, што
ўсялякае імкненне да захавання нацыянальнай культуры разглядалася
як праява буржуазнага нацыяналізму, друкаванне падобных
календароў на тэрыторыі Савецкай Беларусі было спынена. Толькі з
мэтай навуковага даследавання праводзілася некаторая работа,
звязаная з каляндарна-абрадавай паэзіяй. Дарэчы, назвы народных
свят пісаліся з малой літары, а той, хто пісаў загалоўнымі слова “Бог”,
аб’яўляўся “нацдэмам”. Тагачасныя навуковыя працы скіроўваліся на
пошук шкоднасці ў народных і царкоўных святах. Так, кніга
маскоўскага аўтара Н. Р. Румянцава “Праваслаўныя святы, іх
паходжанне і класавая сутнасць” (М., 1936) прысвячалася “разбору
гадавога цыкла праваслаўных перажыткаў капіталістычнага і
дакапіталістычнага мінулага ў свядомасці працоўных, якія яшчэ не
вызваліліся ад рэлігійнага дурману...” Каментарыі тут не патрэбныя.
Сталін загубіў у канцэнтрацыйных лагерах тысячы ні ў чым не
павінных служыцеляў царквы, партыйных, савецкіх і навуковых
работнікаў, звязаных з нацыянальнай культурай, якой была нанесена
вялікая шкода. Царкоўныя ка штоўнасці абрабаваны, святыя месцы
спаганены... Палітыка ваяўнічага атэізму нанесла непапраўную
шкоду нашай спадчыне, дэфарміравала развіццё духоўнай культуры
беларускага народа.

Вокладкі
бе ларускіх
выдадзе ных у Вільні

кале ндароў,

Вокладка аднаго з сучасных
праваслаўных кале ндароў

Як гэта адбілася на каляндарнай справе ў прыватнасці, можна
паказаць на прыкладзе зместу “Беларускага сялянскага настольнага
календара на 1928 год”, што выйшаў пры менскай газеце “Беларуская
вёска” (складзены А. Матусевічам). У ім прыведзены табліцы па
месяцах і днях царкоўных свят і прысвяткаў, больш-менш вядомых ці
адзначаемых народам, дзе кожнай даце адпавядаюць штучна і
адвольна ўключаныя новыя “рэвалюцыйныя” святы. Напрыклад, у

красавіку: Калектыве, Улада, Сьцяг, Воля, Зорка, Краса, Страла,
Сталь, Горан, Паэма, Бунтар, Адвага, Сьмена, Слава, Кветкі і т. п. Як
вядома, святары раней давалі імёны нованароджаным па царкоўным
календары. Магчыма, таму і прапаноўваўся гэты ўзноўлены “імяннік”.
Савецкія календары сталі палітызаванымі, у іх амаль адсутнічаў
фальклор. Як у першыя дзесяцігоддзі Савецкай улады, так і пазней
многія ваяўнічыя атэісты не размяжоўвалі “паганскія” (язычніцкія)
святы — з імі вяла барацьбу царква — з царкоўнымі, што паралельна
існавалі,— усё агулам аб’яўлялася “нацдэмаўскім”, “рэлігійным”,
“царкоўным”, “антысавецкім”. Але рэальнасць жыцця паказала:
уводзячы новае, нельга нішчыць карані старога, не прыжывецца;
ідэалогія, пабудаваная па прынцыпу: разбурыць старое “до
основанья”,— не жыццёвая.
Беларускі народны каляндар — адна з форм духоўнага жыцця
нацыі, сістэма свят, прысвяткаў, абрадаў, гульняў, ігрышчаў, пэўных
дзён забарон, што замацаваны ў быце і фальклоры беларусаў і
з’яўляюцца арыенцірам пры выкананні сельскагаспадарчых работ і
адпачынкаў у гадавым, сезонным, месяцавым цыклах. У ім
выдзяляюцца чатыры пары года і адпаведна ім — чатыры вялікія
святы, вакол якіх групуюцца іншыя. У сваю чаргу асноўныя святы
прыблізна накладваюцца на астранамічныя перыяды, звязаныя з
сонцастаяннем, ці раўнадзенствам. Увесь земляробчы каляндар
трымаецца на такіх цыклах свят: Вялікдзень і іншыя веснавыя святы
і прысвяткі, у тым ліку Гуканне вясны, Юр’е, Мікола; летам —
Купалле, каля яго сёмушныя святы; восенню — Дзяды, Багач,
Пакрова; зімой — Каляды. Народныя памінальныя абрады
суправаджаюць усе чатыры цыклы каляндарнага года: зімою —
Калядная куцця, Масленічныя Дзяды; вясною — Радаўніца; летам —
Сёмушныя Дзяды і восенню — Асяніны. У гэтым выразна
праяўляецца культ продкаў.
У прапанаванае выданне ўключаны як язычніцкія, так і
фалькларызаваныя хрысціянскія святы і прысвяткі, на якіх традыцыйна выконваліся песні, праводзіліся абрады, гульні, ігрышчы, з
якімі звязаны прыкметы, павер’і і прыказкі, а таксама тыдні і
большыя прамежкі часу (напрыклад, пасты), што атрымалі назвы ў
народзе. Такім чынам, сюды ўвайшла і значная частка народных
свят, звязаных з “рухомымі” датамі календароў праваслаўнай і
каталіцкай Пасхі. Часцей ужываецца найменне на беларускі лад,
напрыклад Мікола (Перанясенне мошчаў свяціцеля цудатворца
Мікалая — 9 мая), Іван Веснавы (Апостал і евангеліст Іаан Багаслоў —
8 мая), Ганны (Зачацце праведнай Анны Прасвятой Багародзіцы — 9

снежня). Для некаторых характэрна выкарыстанне форм множнага
ліку (Ганны, Кацярыны, Варвары, Параскі).
Язычніцкія святкаванні і абрады прадстаўлены Камаедзіцай,
“ваджэннем і пахаваннем стралы”, Ярылавіцай, “жаніцьбай коміна” і
інш. Даецца вялікая група свят і прысвяткаў, якія ўяўляюць сабой
з’яднанасць “паганскай” і хрысціянскай
культур. Народная
язычніцкая традыцыя была настолькі моцная, што царкве і касцёлу
прыходзілася прыстасоўваць свой каляндар, каб паступова выцесніць
старажытныя абрады або трансфарміраваць іх у хрысціянскія. Таму
цяпер побач са спрадвечнымі “паганскімі” святамі адзначаюцца
чыста хрысціянскія, якія маюць як некаторае падабенства, так і
адрозненне, і існуюць незалежна ад іх рэлігійнага зместу (пачатак
Каляд — Ражаство Госпада Бога і Спаса нашага Ісуса Хрыста; Валосы,
Аўлас — Святы пакутнік Уласій, епіскап Севасційскі; Гуканне вясны,
Аўдоцця Вяскоўка — Прападобнапакутніца Яўдокія; Вялікдзень,
Вялічка — Светлае Хрыстова Уваскрашэнне, Пасха і інш.).
У календары часта ўжываюцца тэрміны, кароткае тлумачэнне
якіх варта прывесці.
Свят а — сукупнасць традыцыйных звычаяў, абрадаў і гульняў,
свабодныя ад работы дні (напрыклад, Гуканне вясны, Купалле,
Каляды).
Прысвятак — звычайны рабочы дзень, названы ў гонар
гістарычнай, духоўнай асобы і адлюстраваны ў фальклоры і быце
(Марк, Варвары, Магдалена).
Абрад — сукупнасць традыцыйных умоўных дзеянняў, што
адлюстроўваюць бытавыя ці культавыя звычаі народа (абрады
“мыцця дзежкі”, “пахавання стралы”).
Гульня — від актыўнага адпачынку, гістарычна сфарміраванага на аснове драматызаваных, умоўных або творчых дзеянняў з
пэўнымі правіламі і прыёмамі забаў. Яна з’яўляецца сродкам
фізічнага, разумовага і маральна-эстэтычнага выхавання. Многія
народныя гульні ўзніклі з абрадаў, развіваліся са старажытных часоў і
дагэтуль нясуць на сабе сляды язычніцкіх культаў.
Ігрышча — народнае зборышча, пераважна моладзі, з танцамі,
гульнямі, тэатрам, а таксама з частаваннем. Адбываецца на вялікія
святы (Гуканне вясны, Купалле, Каляды).
У кнізе выкарыстаны матэрыялы розных крыніц, у тым ліку
архіваў, і асабістыя запісы. Тэксты падаюцца з захаваннем іх
дыялектных асаблівасцей. У дужках указваецца мясцовасць, дзе
зроблены запіс, калі гэта вядома, а таксама прозвішча аўтара пэўнага
выдання, год выпуску. У аўтарскіх запісах і тых, што зроблены ў

савецкі перыяд і змешчаны ў тамах акадэмічнай серыі “Беларуская
народная творчасць”, крыніца і год не ўказваюцца. Даты ў календары
прыводзяцца па новым і старым стылях (напрыклад, у студзені:
1/19—1 студзеня па новым стылі, 19 снежня па старым). Каб
правільна вызначыць дату на новы стыль, неабходна да лічбы старога
дадаць 14 дзён. Курсівам выдзелены назвы каляндарных дзён, якія
бытуюць сярод беларусаў-католікаў і замацаваны па новым стылі.
Зорачкай (*) абазначаны святы і прысвяткі (яны ў календары стаяць
адвольна, прыблізна), што залежаць ад дня Пасхі ў праваслаўным і
каталіцкім “рухомых” календарах. Пасхаліі (календары Пасхі) дадзены
ў канцы кнігі. Пасля асноўнай назвы свята ці прысвятка ў дужках
падаюцца іх варыянты.
Выказваю ўдзячнасць за кансультацыі сваім калегам з Інстытута
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі, заўзятаму
прапагандысту народнага календара Рэгіне Гамзовіч, а таксама айцу
Яну (Яну Янавічу Матусевічу) і ксяндзу Уладыславу, пробашчу парафіі
мінскага Чырвонага касцёла.

Студзень
Студзень — году пачатак, а зіме — палавіна.
Студзень зямлю студзіць.
Студзень хаты студзіць — рана гаспадароў будзіць.
Калі ў студзені дажджы — дабра не жджы.
Як студзень цёплы на лік, дык завідны сакавік.
Студзень пагодны — будзе год плодны.
Калі студзень добра марозіць, селянін лучынку паліць і
дровы з лесу возіць.
Калі студзень імглісты — мокры год, калі халодны —
позняя вясна і халоднае лета.
У старабеларускай пісьменнасці для абазначэння другога месяца
зімы выкарыстоўвалася найменне “стычень”. Стычань быў 11-ым
месяцам года. У гісторыі славян ён лічыўся таксама і 1-ым і 5-ым.
Сучасная беларуская назва студзень паходзіць ад слова
“сцюдзёны”, якая яскрава характарызуе самую халодную пару года.
Наогул
усе
беларускія
найменні
месяцаў
адлюстроўваюць
характэрныя асаблівасці сезонаў года. У рускай мове яны паходзяць
ад лацінскіх назваў. У рымлян студзень — Januarius, у англічан —
January, у немцаў — Januar, у французаў — janvi er, а ў
рэспубліканскім календары французаў значыцца як “nivôse” (месяц
снегу). У славян ён называўся таксама сечэнь (ад слова “секчы”,
рыхтаваць дровы), просинец (просінь у небе); у сучаснай мове чэхаў —
leden, палякаў — styczeń, украінцаў — січень.
Назву “януарыус” увёў рымскі цар Нума Пампілій у VII стагоддзі
да нашай эры. Янус быў богам рымлян, якому прысвячаўся першы
дзень гэтага месяца і святы Януаліі. Да 153 года да нашай эры
студзень лічыўся 12-ым месяцам года і ішоў за лютым. У згаданым
годзе пачатак яго перанеслі на І студзеня. Хрысціянскія народы
перайшлі на гэтае летазлічэнне ў асноўным у 1563 годзе.
У сярэднія вякі да паловы XVI стагоддзя Новы год у немцаў
пачынаўся з 25 снежня, у французаў да 1566 года — ад першага дня
Вялікадня, у Англіі да 1752 года — з 26 сакавіка. Яўрэі і цяпер
адзначаюць Новы год ад першага дня месяца тышры, калі пачынаецца маладзік перад восеньскім раўнадзенствам — прыблізна 21
верасня. Згодна вучэнню рабінаў, І тышры Бог стварыў першага
чалавека Адама, які судзіць у гэты дзень людзей за іхнія грахі ў

мінулым годзе. У кітайцаў Новы год пачынаецца ад поўні, калі сонца
становіцца ў знаку Водніка, прыблізна І лютага.
Царкоўны Новы год у праваслаўных пачынаецца І верасня па
старым стылі, і на новы стыль царква дагэтуль не перайшла. У
католікаў жа ён бярэ пачатак ад першай нядзелі Адвенту, каля І
снежня.
За студзень дзень павялічваецца на паўтары гадзіны. Дзённая
тэмпература паветра звычайна 3...7 градусаў марозу, але бывае
паніжаецца да 40 градусаў, што часам прыводзіць да вымярзання
азіміны, дрэў і кустоў. Здараліся і навальніцы. Фенолагі прыходзяць
да такой высновы: згодна з пэўнымі кліматычнымі асаблівасцямі, для
паўднёвых раёнаў Беларусі неабходна падбіраць больш зімастойкія
сарты азімых, чым для паўночных.

“Пракоп па сн егу с тупае, дарогу кап ае”

1/19. Працяг Піліпаўкі (да 5 студзеня), апошні тыдзень.

3/21. Пракоп. “Пракоп па снегу ступае, дарогу капае”
(Паўлюкоўскі, 1934).
У Віленскай губерні бытавала: калі да Каляд застаецца два
тыдні, то кажуць, што Каляды яшчэ ў амбары; калі два ці тры дні, то
гавораць, што яны ўжо на печцы (Альшаны; Крачкоўскі, 1874).
Маецца на ўвазе збожжа, мука, цеста і каляднікі, якімі адорваюць
калядоўшчыкаў.
5/23. П ос ная , або галод ная, к уцця , запі с Каляд у католікаў.
Гаспадар крапідлам (пучок з сухіх калоссяў) акрапляе свянцонаю вадою хату і іншыя будынкі і ўсюды ставіць крыж (гэта
называецца “запісаць Каляды”) (Сахараў, 1937; Раманаў, 1912).
6/24. Першая (посная, бедная, вялікая, марож аная) куцця —
сямейная перадкалядная вячэра. Абрадавая страва — звычайна
ячная каша з алеем або мёдам. Лічылася: якая куцця, такі будзе і
ўраджай; які дзень, такі будзе і год. Не сварыліся, не пралі, хавалі
кудзелі, грабяні, верацёны. У хату прыносілі сена, за сталом выклікалі
“марозе”. А на Віцебшчыне гаспадар адчыняў акно і гаварыў: “Строк!
А строк (авадзень)! Просім да куцці, толькі маіх коней (валоў) не
кугуці” (Нікіфароўскі, 1897). Падмяталі падлогу, а ў наступныя дні —
не, каб быў чысты лён. Існавала шмат іншых прыкмет і павер’яў.
Тры каралі .
7/25. Раж аство (Раство). “Святое Раство — людзям прыгаство”
(Усходняя Магілёўшчына; Бялькевіч, 1970). Каляды. Пачатак
язычніцкага святкавання ў гонар зімовага сонцастаяння. Калядны
мясаед (можна есці мяса), які цягнецца да Вялікага посту (12
сакавіка). На поўначы Беларусі спявалі:
Нам Піліпаўка надакучыла,
Дзеўкам жываты пе рамучыла.
Мальцам жаме ры зубы прае лі.
А калядныя ж бліны ладныя,
А мікольскія — не такоўскія.

Забіўшы перад Калядамі свінню, глядзелі яе нутро: калі “каса”
акажацца роўнаю, то зіма будзе памяркоўнай; калі ж “каса” з
патаўшчэннем, то зіма прыйдзе з моцнымі маразамі; тоўсты канец
азначаў працяглую халодную зіму (Раманаў, 1912).
На Каляды праводзілі ігрышчы, дзе танцавалі, гулялі, слухалі
казкі, легенды, адгадвалі загадкі. У Стаўбцоўскім раёне такія
вечарынкі называліся “Бай”. На Случчыне пасля вячэры дзяўчаты
бегалі ў хлеў “і мацалі гаўядо”. Каторай пападаўся бык, лічылася, што
яна выйдзе замуж, а калі карова — то не (Сержпутоўскі, 1930).
Асаблівай папулярнасцю карысталася шлюбная карагодная
гульня “Яшчур” (“Яшчар”), у якой праяўляюцца сляды ахвярапрынашэння цнатлівых дзяўчат старажытнаму дракону-яшчару —

гаспадару падводна-падземнага свету. На поўначы Беларусі была
распаўсюджана таксама шлюбная гульня “Жаніцьба Цярэшка. Яшчэ
насілі “звязду” — рухомую шматпрамянёвую зорку, асветленую
знутры. У язычніцкі час, мусіць, абазначала свяціла, адраджэнне
якога святкавалі. Спявалі спецыяльныя песні. Наладжвалі “Батлейку”
— пераносную двухпавярховую лялечную сцэну, дзе ставілі народныя
п’есы.

КАЛЯДАВАННЕ
Да калядавання групуецца звычайна моладзь, што вечарам
ходзіць па вёсцы з віншаваннем. Як “шчынальнік”, або запявала,
лічыцца сярод каляднікаў патрэбным чалавекам, так не абыходзяцца
яны і без дамарослага скрыпача, які без перастанку найграе, часта на
двухструннай сваёй скрыпцы, дарогаю ад хаты да хаты і на двары
гаспадароў. Падышоўшы пад акно або пад дзверы, адзін з каляднікаў
просіць дазволу “спяваць Каляду”, гаворачы: “Чі дома пан гаспадар?
Чі веліш, пане гаспадару, Коледу запеваты, чі так коледы даты?”
Атрымаўшы дазвол калядаваць, пытае: “Якую заспеваты песню?”
Гаспадар называе. Спяваюць звычайна пад вокнамі, некаторыя
запрашаюць у хату; рэдка хто просіць спяваць болей адной песні,
таму што ў такім выпадку патрэбна большае ўзнагароджанне.
Звычайна за адну песню даюць пірог, за дзве — два, а ў заможных
хатах акрамя пірага даюць каляднікам грошы, кілбасы і сала,
частуюць і гарэлкаю. Ходзяць каляднікі з вечара да самай раніцы.
Калі дзе застаюць гаспадароў спячымі, крыкам сваім падымаюць з
ложкаў. Здараецца, хаця і вельмі рэдка, што ім адмаўляюць
калядаваць, кажучы: “У нас була Коляда” або “Нэма дома господара”.
Пявуны ці таму, што губляюць цераз гэта ўзнагароджанне, ці лічаць
адмову крыўдаю для сябе, а можа, прымаючы пад увагу тре і другое
разам, высмейваюць такія хаты прынамсі так:
У сій хаты
Нэма чого даты:
Соломку тоўкуць
— Пырогы пэкуць.

“Калядкі – добрыя свя ткі”

А калі яшчэ гр ымне бубен…

… ды заспявае скрыпка, зробленая Бр анісл авам Круглым з вёскі Дубчаны Лідскаг а
раён а!..

“ЯШЧАР”
“Яшчар” сядзіць на пяньку, ухутаны ў зелень. Дзяўчаты ў вянках
на галовах, узяўшыся за рукі, то падыходзяць да яго, то адыходзяць і
пяюць:
Сядзі, сядзі, Яшчар,
Гэй нам гэй1.
У залатым крэсле,
У лясковым кусце .
Гарэшкі трушча.
Бяры сабе жонку,
Каторую хочаш.
Ці што ў чаравічках,
Ці што ў панчошках.
Ці хораша ходзе ,
Ці работку робе .

Калі дзяўчаты ў час гульні набліжаюцца да Яшчара, дык ён па
чарзе ў кожнай з галавы знімае вянок. Спевы датуль прадаўжаюцца,

1

Паўтарае цца пасля кожнага радка

пакуль Яшчар не забярэ ўсе вянкі. Пасля дзяўчаты па адной
выпрошваюць у яго свой вянок словамі:
Яшчар, панок
Аддай вянок.
Я ручкі й ножкі мазаліла,
Свайго вяночка не знасіла.

Пры гэтай просьбе Яшчар стараецца рассмяшыць дзяўчыну.
Калі яна засмяецца, не аддасць вянка. А толькі тады аддасць, калі
дзяўчына стрымаецца ад смеху (Дудар, 1970).
8/26. Каляды (працяг свята). Абходзілі з калядкамі хаты, у якіх
праслаўлялі гаспадароў і іх дзяцей, жадалі дабрабыту. Царкоўнікі
ўшаноўвалі сабор Прасвятой Багародзіцы.
У некаторых раёнах Беларусі гэты дзень называлі Зімнім
пакроўчыкам, М аладзёнамі або Бабінамі. Варылі кашу і пяклі
аладкі, жанчыны наведвалі бабку, якая “прымала”, ці “бабіла”, дзіця,
унукі вазілі яе на санках ад хаты да хаты, дзе бабу частавалі,
частавала і яна дзяцей, гуляла з імі (Бяссонаў, 1871; Цэбрыкаў, 1862;
Дэмбавецкі, 1882; Дабравольскі, 1914).
Пра Каляды існуе шмат прыказак і прымавак: “Прыйшлі
Калядкі — бліны ды аладкі”; “Калядкі — добрыя святкі: наеўся,
напіўся да й на палаткі”; “Насталі Калядкі, гаспадарам парадкі”.
Вядомы і такія, што расказвалі аб цяжкай долі селяніна: “Наўрад
штоб стала хлеба да Каляд” (Насовіч, 1870); “Ад Каляд не ідзець у лад”
(Тышкевіч, 1847); “Прападай ты, пане, з Калядою, аддай мой мех”
(Федароўскі, 1935); “Як прыдуць Каляды — мужыкі мякіне рады, а як
прыдуць зажынкі — няма хлеба ні асьмінкі” (Жыткавіцкі раён).
“ЗВЯЗДА” І “ВІФЛ ЕЕМ”
На працягу Каляд у некаторых мясцінах адбываецца пераважна
два роды гульняў. Моладзь ходзіць або са “звяздою”, або з “Віфлеем”.
“Звязду” майструюць так. На раму ад рэшата ці сіта наклейваюць
прамочаную салам ці алеем паперу і замацоўваюць на падставачнай
жэрдцы для зручнага пераносу з аднаго месца на другое. Каб гэты
круг меў выгляд зоркі, прымацоўваюць да яго ў чатырох-шасці
пунктах пірамідальныя “рагі” і дзеля прыгажосці абгортваюць іх
рознакаляровымі папяровымі махрамі. Затым робяць новае невялікае
кола, па акружнасці якога наклейваюць выразаных з паперы
салдацікаў, конніцу або пяхоту. Колца замацоўваюць на палачцы.
Калі ўставіць у раму “звязды” свечку (у пакоі не павінна быць святла)

і паварочваць колца з наклеенымі салдацікамі, то для тых, хто стаіць
з пярэдняга боку “звязды”, уяўляецца, што ідзе бясконцая колькасць
войска.
Наладжванне “Віфлеема” найбольш складанае і абыходзіцца
даражэй. Таму за яго бяруцца заможныя хлопцы. Майструецца
нешта накшталт скрынкі, верх якой раздзяляецца на такія ж, як у
“звязды”, пірамідальныя “рогі”, толькі большага памеру. Бакі і верх
скрынкі ўпрыгожваюцца рознымі карцінамі, што тычацца свята.
Ніжні бок яе, або падлога, робіцца з разрэзамі і адтулінамі і бывае
засцілаецца белымі мехавымі шкуркамі.
Рыхтуюцца з дрэва фігуркі людзей, якія ўяўляюць сабою розных
асоб: Ірада, трох Каралёў, жонку Ірада, Смерць у выглядзе шкілета з
касою, Іуду-срэбралюбца, Цыгана з мядзведзем і г.д. Выявы тыя
прымацоўваюцца да дроту — ён павінен вольна рухацца ў шчылінах
падлогі. Вопытная рука, кіруючы дротам (незаўважна, безумоўна),
можа прымушаць нямыя лялькі рабіць рознага роду спектаклі. Тут
паважаныя гледачы ўбачаць і прагную да крыві Смерць, якая не
шкадуючы сячэ свае ахвяры тупою касой, і займальную барацьбу
Цыгана з мядзведзем, і своеасаблівы танец Ірадыяды, і многае іншае.
Вясковы люд лічыць падобныя відовішчы вяршыняй задавальнення і асалоды. Майстры з гэтымі рэчамі ходзяць звычайна па
вечарах да больш заможных гаспадароў, паказваючы ім сваё
ўмельства, і атрымліваюць нейкае ўзнагароджанне (Крачкоўскі,
1874).

Батлейк а

Вось яны, батлеечныя г ероі!

“ЖАНІЦЬБА ЦЯР ЭШКІ”
Пад такой назвай вядома гульня хлопцаў і дзяўчат, якая ўяўляе
вяселле некалькіх пар... Як найбольш выдатная, дакладна
свяшчэнная, яна выконваецца даволі рэдка і толькі зімою, у дні
гадавых свят, напрыклад на Ражаство Хрыстова, Новы год, Загавіны
перад Вялікім постам: абавязкова ў канцы гулянкі, пасля працяглых
скокаў. Месцам жа гульні звычайна бывае карчма, таму што тут няма
недахопу ў моладзі і яшчэ больш таму, што па несціпламу характару
гэтай гульні ні адзін сямейны дом не згадзіўся б дапусціць яе да сябе,
большасць сялян грэбуюць ёю...
Калі ігрышча ў самым разгары, карчмар, які даўно ужо з
нецярпеннем наглядаў надакучыўшыя яму скокі моладзі, нечакана
ўскрыквае: “Што гэта ўсё скокі да скокі! Валей бы Цярэшку жанілі” і
тут жа іншы раз бярэцца прыпыняць ігру разышоўшагася музыкі.
Калі пад уздзеяннем такіх напаўнасмешлівых, унушальных слоў ці па
натуральнай сваёй хадзе ігрышча стане заканчвацца, карчмар,
карыстаючыся добрай мінутай, пачынае прыспешваць жанатых
мужчыну і жанчыну, раней намечаных ім, каб заняліся ўсталяваннем
будучага “вяселля”. І адразу па карчме праносіцца шумны гул:
“Будуць Цярэшку жаніць! Будуць Цярэшку жаніць!”. Пачуўшы такія

словы, пажылыя людзі адразу знікаюць у асобных памяшканнях
карчмы, прадстаўляючы пакой для моладзі, якою з таго моманту
пачынаюць кіраваць выбраныя карчмаром “бацькэ з маткэй”.
Снуючы паміж маладых людзей, яны падгаворваюць іх хутчэй
выбіраць сабе “жонку” альбо “мужыка” па свайму густу, стараючыся ў
гэтым выпадку ўздзейнічаць больш на хлопцаў, таму што дзяўчаты
часта адмаўляюцца ўдзельнічаць у складанні пар, выказваючы
жаданне застацца тут толькі ў якасці гледача...
Кожны з хлопцаў або захопвае сілаю намечаную ім дзяўчыну,
або падыходзіць да яе і любоўна надзявае ёй на галаву сваю шапку.
Калі дзяўчына згодна прыняць удзел у гульні і быць у пары іменна з
ім, то яна застаецца ў шапцы і ў такім выглядзе пара падыходзіць да
“бацькэ з маткэй”, атрымлівае ад іх бласлаўленне і ўладкоўваецца за
стол па ўказцы бацькоў. У адваротным выпадку дзяўчына скідае
надзетую шапку і ўцякае ад хлопца. Пры настойлівасці апошняга яе ў
рэшце рэшт пасадзяць у пару сілаю, прычым справа не абыходзіцца
без барацьбы, віскату і лаянкі...
Кожную пасаджаную за стол пару “бацькэ з маткэй” бласлаўляюць прыблізна такімі словамі: “Дай Бог вам шчасця і нішчасця,
харошую долю ў волю, уцечкі на печкі, дзеткі ў клеткі”. Але калі на
“бацькэ з маткэй” надыдзе моцная жартаўлівасць, то пасля
звычайнага бласлаўлення яны дадаюць: “Віражы, зяцёк, нашу
дачушку, йна у нас адна,— ні бідна, ты ж цяпер узяў іе і спі з
дачкою”. Пасля такога роду бласлаўлення... музыкі спяваюць адну з
наступных песень:
...Цярошка, Цярошанька!
Цярошку бідэ стала.
З кім яго Жана спала
У полі пад ліпкаю?
З маладым Піліпкаю.
...Ні ўцікай, мой дзе дзінька,
Ні ўцікай, лябе дзінька!
Пысядзі ны пячы ў кутку,
Я ж табе штоніку ватку
З чырвоным каўне рыкам —
Назавуць жаўне рыкам...

У “Жаніцьбе Цярэшкі” звычайна ўдзельнічае да дзесяці пар і
болей маладых людзей. І чым іх больш, тым большая ў гэтым заслуга
“бацькэ з маткэй”... Іх абавязкам з’яўляецца: усімі магчымымі
сродкамі весяліць за сталом моладзь і пабуджаць у хлопцаў
спаборніцтва наконт частавання сваіх “жонак”. Хлопцы са свайго

боку стараюцца выхваліцца адзін перад адным, і часта гульня
завяршаецца шумным разгулам: абдымкам, пацалункам, жартам
усякага роду няма канца. Разыходзяцца позна, далёка за поўнач. Калі
якой-небудзь дзяўчыне выпадае вяртацца да хаты без знаёмых і
суседак, то новы “муж” абавязаны правесці сваю “жонку”. Зразумела,
што, дзякуючы “вясельнаму” ап’яненню, жартам, пастаноўцы ўсёй
справы на вясельны лад і многім іншым спрыяльным умовам
маладыя людзі часам і апускаюцца. І сапраўды, ні адна “Жаніцьба
Цярэшкі” не абыходзіцца без такога роду ахвяр, якімі ў хуткім часе
даводзіцца расквітвацца за сваю памылку,— горкіх слёз, пакут,
позняга пакаяння. Сумленны хлопец у такім выпадку спяшаецца
выканаць свой маральны абавязак у адносінах да пакрыўджанай ім
дзяўчыны, і ўсё заканчваецца сапраўднай жаніцьбай...
Хто тварэц гульні і чаму яна называецца жаніцьбаю менавіта
Цярэшкі, а не асобы з іншым іменем? На гэта ніхто не можа даць
адказу (Шэйн, 1887).
9/27. Каляды. Сцяпан. Дзень найму батракоў, слуг у мінулым,
таму гаварылі: “На святога Сцяпана вышэй слуга за пана”. Гаспадар
будзіў батрака: “Уставай! Табе сягоння каляда, а мне бяда”. Была і
прымаўка: “Прыйшлі Калядкі — гаспадарам парадкі” (Ашмянскі
павет; Крачкоўскі, 1874).
13/31. Пачатак Шчодрага тыдня, або Багатая Каляда. У
Заходнім Палессі — шчодры вечар Куготы, Гаготы або Агатуха.
Паходжанне такога наймення вынікае з абраду: кідалі ў калодзеж
кашу — відаць, гэта ахвяраванне культу вады,— тады ж гадалі і
крычалі ў калодзеж: “Ку-гу-гу!”. З іншых крыніц “Агатуха” паходзіць
ад дзеяслова “гагатаць” (весяліцца, смяяцца). Са шчодрым вечарам
звязана шмат забарон, павер’яў і варажбы пра будучае замужжа.
Шчодрая (шчадроўная, другая, мясная, нішчымная,
скаромная,
багатая, тоўстая)
куцця
(сярэдні
шчадрэц,
шчадруха) — абрадавая пераднавагодняя вячэра, якая вызначалася
багаццем страў і іх скаромнасцю (тлустае, чаго нельга есці ў пост).
Гаспадар запрашаў за стол: “Мароз, хадзі куццю есці. А летам не
бувай, хвастом не віляй, бо будом пугою секці” (Лельчыцкі раён). Таксама называлі “куццёй святога козліка”. На ўсе тры куцці (апошняя
18 студзеня) прыкмячалі, якое надвор’е вечарам: калі неба яснае і
шмат зорак, то будзе ўраджай на грыбы; калі ідзе снег і мяцеліца, то
будуць раі (Магілёўская губерня; Дэмбавецкі, 1882).

Шчадравалі пад вокнамі і ў хатах, дзе славілі гаспадароў. Вадзілі
“казу” (“кабылку”, “вала”, “тура”, “мядзведя”, “жорава”) і спявалі песні,
галоўнай з якіх з’яўлялася “Го-го-го, каза”.

Шчадроўныя песні адрозніваліся ад калядных у асноўным
рэфрэнам. Хадзілі па хат ах і са Шчодрай — прыбранай дзяўчынай.
ВАДЖЭННЕ “КАЗЫ”
Некалькі маладых хлопцаў збіраюцца ў якую-небудзь хату,
пераважна маласямейную, і тут прыбіраюць “казу”: самага кемлівага
з хлопцаў апранаюць у вывернуты кажух, на ногі яму насоўваюць
другі, таксама вывернуты, і абодва кажухі замацоўваюць у поясе
вяроўкай. Праўда, хутчэй атрымліваецца падобнасць мядзведзя, чым
казы. Твар вымазваюць сажаю або насоўваюць маску; на галаву
адзяваюць шапку, да якой прымацаваны рогі, сплеценыя з лазы ці
саломы. У завяршэнне ўбору хлопцу даецца ў рукі вупражная дуга —
на яе ён сядае вярхом, і — “каза” гатова.
Неад’емнымі
спадарожнікамі
“казы” з’яўляюцца
“дзед”,
“важачы”, “цыганкі” і “музыкі” з “песельнікамі”.
“Дзедам” выбіраюць таксама маладога хлопца, здольнага
выконваць гэтую ролю. Акрамя старой парванай вопраткі, што
пакрывае яго, на твар надзяваюць маску з бярозавай кары, дзе
выступаюць агромністы бурак замест носа і доўгі жмут ільну або
пянькі на месцы барады; для дыхання прарэзваецца невялікая
дзірачка насупраць рота і такія ж дзве дзірачкі для вачэй.

“Го-го-го, козанька, о-го-го, шэра!”

“Дзед” павінен займаць гаспадара ў час паказу “казы” вясёлай
размовай, жартамі і частаваць яго “нюхальным тытунём”. Для гэтай
мэты стары мае сваю табакерку, напоўненую попелам. Ад падобнага
пачастунку гаспадар, зразумела, заўсёды адмаўляецца, прычым у
знак удзячнасці стараецца падпаліць бараду “дзеду”, што яму часта і
ўдаецца. Дарэчы, за такі выбрык “дзед” не злуецца і, выходзячы з
хаты, прывязвае сабе другі шматок пянькі замест згарэлай барады.
Маладыя хлопцы таксама прыбіраюцца “цыганкамі”, апранаючыся ў жаночае паношанае плацце і вымазваючы сабе твар
сажаю. Іх абавязкі — варажыць або ўгадваць будучае.
Следам ужо крочаць “важачы”, “музыкі”, “песельнікі” і хлопцы ў
натуральным сваім выглядзе. Увесь гэты гурт пачынае “вандроўку” з
канца ў канец вёскі, прычым без папярэдняга запытання: “Пазвольця
нам, хазяін, пагуляць” ніхто не заходзіць у хату.
Атрымаўшы дазвол, усе заходзяць у хату, і “песельнікі” пад
аднастайны танец “казы” пачынаюць весела спяваць наступную
песню:
Ой, ну-ну, каза,
Ой, ну-ну, се ра!
Паварочвайся,
Ні забывайся!
То на се й бачок,
То на той бачок,
То на рожачкі,
На капыцікі,
На залатыя,
На дарагія.
Дзе каза ходзіць,
Там жыта родзіць;
Дзе каза хвастом,
Там жыта кустом;
Дзе каза нагою,
Там жыта капою;
Дзе каза рогам,
Там жыта стогам.
Ой, пайшла каза
У цё мныя ляса,
У вішнё выя сада.
Ой, у том саду
Хлопцы-малайцы
Хочуць казу біць,
Хочуць аблупіць,
Машы шубу шыць.

Тая козанька
Забаялася,
За ніцыя лозы
Захавалася.
Ой, прыбе г ваўчок
Да за козаньку,
А ваўчанятка
За казе нятка.
Ой, прыбе г заяц,
Стаў казу лаяць:
— Ой ты, казіца,
Старая псіца!
Не хадзіць было
У цё мныя лясы.
У вішнё выя сады
Не заведаць было
Ды й у вінаграду.
Узяла б сярпок,
Пайшла б ты ў сцялок,
Нажала бы снапок
Ды змалаціла,
Сваё казе нятка
Ды й накарміла.

Прахаджваючыся да гэтага часу і паварочваючыся з боку на
бок, “каза” тут падае на падлогу, астатнія спяваюць:
Пуць каза ўпала,
Здохла, прапала!
Гаспадар ідзе,
Каляду нясе ,
А гаспадыня ідзе ,
Каляду нясе .
Я на рожанькі —
Два пірожанькі,
Я на хвасточак
— Сала кусочак.
— Ой ты, казіца,
Ды й не ляніся,
Па ўсяму двару
Ды й расхадзіся!
Я на рожанькі —

Пры такіх словах “каза” падымаецца і пачынае кланяцца, як
гаворыцца далей у песні:
Прыступіся блізка,
Уклаліся нізка:
Гаспадару так,
Так як пану;
Гаспадыні так,
Так як малінцы. ...
Тыя вуліцы 2
Разлягаюцца
Хазяін дочкай
Набівае цца:
— Вазьмі, казана,
Няхай не плача.
Дам пару сабак
(Пае дзе ш і так),
Вязку саломы.
Едзьце дадому.
(Шэйн, 1887)

А вось як гэтую гульню праводзяць ў вёсцы Дзяржынск
Лельчыцкага раёна.
На Каляды вечарам збіраецца гурт моладзі. Разам робяць “казу”:
апранаюць яе ў кажух, прымацоўваюць добра вырабленую драўляную
галаву, рогі, хвост. І з торбамі (кайстрамі) весела заходзяць у
вясковыя хаты. Гаспадарам жадаюць дабрабыту, просяць дазволу
спяваць. “Каза” смяшыць і палохае людзей, паказвае ўсё тое, пра што
гаворыцца ў песні (танцуе, лягаецца, мекае, тупае нагамі).

Тут выдаве ц робіць зноску, у якой выказвае ве рагоднасць недахопу аднаго ці двух
“стихов”
2

Го-го-го, козанька,
О-го-го, шэра! (2 разы)
Дзе ж ты бывала?
— А я бывала
Да й у шчырам бору
Да й ягодкі брала.
Як прыбег ваўчок,
Да за козаньку хоп.
А ваўчанятка
— Да за казе нятка.
Го-го-го, козанька,
Як ты крычала?
— А я крычала:
“Ме -ме -ме ...” —
Так я крычала.

Го-го-го, козанька,
Як ты ўцякала?
— А я ўцякала:
Туп-туп-туп!
Так я ўцякала.
Дайце казе грэчкі
На пе рапе чкі,
Рэшата аўса,
А наве рх — каўбаса.
Ты, козанька,
Расхадзіся, разве сяліся.
Старшаму хазяіну
У ногі пакланіся.

(З апіс ан а ў 1987 годзе ад Паповіч П. М., 1924 г . н.)

ВАДЖЭННЕ “КАБЫЛЫ” І “МЯДЗВЕДЗЯ”
Дарослыя хлопцы з лучыны, льну і палатна робяць пудзіла,
падобнае на каня. Пасярод спіны яго становіцца чалавек, які мае
выгляд вершніка. І так ён ходзіць з хаты ў хату. “Каня” вядзе “цыган”
у абарваным кафтане, з забруджаным сажаю тварам. Іх
суправаджаюць “селянін” і “сялянка” ў звычайнай вопратцы і розныя
аматары паглядзець і павесяліцца.
Увайшоўшы ў хату, “селянін” і “сялянка” танцуюць “Барыню”.
“Цыган” пахвальвае сваю “кабылу”, прымушае яе хадзіць, але ад
стомленасці і слабасці яна не здольна рухнуцца з месца. “Цыган”

падбадзёрвае рознымі жарт амі, камічнымі рухамі цела і нарэшце,
пераканаўшыся ў яе хваробе, “пускае ёй кроў”. Але паколькі гэт а
не дапамагае, то ён просіць у гаспадароў “кабыле на авёс” —
адзіны сродак падтрымаць яе. Гаспадары даюць, і на т ым
прадст аўленне заканчваецца.

Калядныя мроі. Мастак Аляксе й Марачкін

“Мядзведзем” апранаецца адзін з хлопцаў, другі прадстаўляе
“важака”, вялікарускага мужыка, які водзіць вучонага мядзведзя і
прымушае яго вырабляць усе “штукі”, што і выконвае жывёла. Пры
гэтым “важак” стараецца падрабіцца пад гаворку вялікарускага
мужыка, паўтарае яго прымаўкі і гледачы смяюцца. Прадстаўленне
заканчваецца так: “важак” просіць на гарэлку “мядзведзю” і той сваім
рыканнем пацвярджае просьбу. Гаспадары даюць што Могуць.
Калі “водзюць кабылу і мядзведзя”, то песень не спяваюць
(Дэмбавецкі, 1882).
14/1. Новы год па старому стылю, Васілле, Васіль (Васілей,
Святы Козлік). З гэтым днём звязваюцца святочныя забароны,
павер’і і варажба, а таксама розныя прыкметы. Напрыклад, пчаляры
прыкмячалі: калі на першую Каляду “пульга” (мяцеліца), то пчолы
будуць раіцца пад Міколу, калі “пульга” пад Васільеўскую Каляду,— то

каля Пятра, а калі пад хрышчэнскую Каляду,— то перад Іллёй
(Дабравольскі, 1894). Свята прадказвала ўраджай на лета: туманы
напярэдадні Васілля — на ўраджай; зорная Васілёва ноч — багатыя
палеткі на лета; калі іней на Васілля, то будзе саломы болей, чым хлеба
(Ляснічы, 1990).
У валачобных песнях зазначаецца: “Святая Васілля дзяжу
мясіла, пірагі пякла і рагатыя, і багатыя” (Барысаўскі і Дзісенскі
паветы; Крачкоўскі, 1874). Раніцай Новага года дзеці сыпалі ў хаце
жытам са словамі: “Сею, пасяваю, з Новым годам паздраўляю!” На
Быхаўшчыне некалі спявалі:
Ходзя Ілля на Васілля,
Нося пугу
Жыцяную.
Дзе замахне —
Жыта расце ,
Дзе не махая,
Там не бывая...

Вечарам дзяўчаты выстройваліся “цыганамі” (Раманаў, 1912).
Славячы вялікае свята, на Краснаполыпчыне зараз гавораць:
“Святое Васілля — людзям красілля” (Бялькевіч, 1970).
Дарослыя дзяўчаты на Васілле варожаць: выходзяць на вуліцу,
падслухоўваюць ля вокнаў чужыя размовы і па іх стараюцца ўгадаць
свой лёс; заплюшчваюць вочы, бяруць некалькі пален (бярэмак) дроў і
калі лік іх акажацца цотным, то замужжа будзе шчаслівым; кідаюць
чаравік за вароты — у які бок ён упадзе наском, адтуль патрэбна
чакаць жаніха; кладуць у некалькіх кучках зерне і даюць кляваць
пеўню — з чыёй кучкі ён пачне дзяўбці, тая дзяўчына хутка пойдзе
замуж (Дэмбавецкі, 1882).

ВАДЖЭННЕ “КРАЛЬКІ”
Шляхта на Каляды водзіць “кральку”. Змест гэтай песні-гульні —
аповяд аб нялюбай жонцы, што ўсім дагаджае: і свёкру, і свекрыві, і
дзеверу, і залоўцы, толькі мужу нічым не можа дагадзіць:
Пасла дзе ўка лебядзе й на зе ляной лабадзе .
Ой, доля ты мая, доля горкая мая!3
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Паўтрае цца пасля кожнага радка.

Ой, пасучы ле бядзе й, да і пагнала іх к вадзе .
Ці вы тчэ, лебе дзі, не наплаваліся?
А я, малада, да й наплакалася.
А свякорцы ўгаджу і галоўку памажу,
А свякорку дагаджу, пасце ль бе лу пасцялю.
Дзе ве ру дагаджу, каня да вады зваджу.
А залвіцы дагаджу, русу косу запляту.
Міламу-раўніваму нічым не ўгаджу.

Усе робяць вялікі круг, танцуюць і спяваюць. У сярэдзіне круга
танцуе “кралька”, апранутая агіднай карліцай, з двума гарбамі і са
збанам на патыліцы, перавязаным хусткай так, што ўяўляе галаву
(Радчанка, 1888).
“КАТА ПЯЧЫ”
Збіраюцца хлопы і дзяўчаты ў якую-небудзь хату і там гатуюць
розныя закускі, а галоўнае —робяць фігуру ката наступным чынам:
галаву і тулава — з цеста, вушы і ногі — з сала, а хвост — з каўбасы.
Выпякаюць і вешаюць сярод пакоя пад столлю. Затым кожны па
чарзе “пад’язджае” на вілках да “ката”, каб зубамі адкусіць у яго
кавалачак, а калі атрымаецца, то і ўсяго адарваць. Пры гэтым трэба
гаварыць: “Еду з кута на “ката”, цап за “ката”. Але мала каму ўдаецца
выканаць такую ролю з поспехам, бо яго ўвесь час смешаць. Таму,
хто засмяецца, абавязкова вымажуць твар анучай, спецыяльна
забруджанай у сажы, і не пусцяць ужо да “ката”. Калі ўдзельнік не
рассмяецца, яго дапускаюць паласавацца кавалачкам або нават
поўнасцю сарваць “ката”. Забава працягваецца да таго часу, пакуль
хто-небудзь зусім не адарве “ката”. Тады “ката” кладуць на стол і
дзеляць на ўсю кампанію. Па заканчэнні гульні гуртам сядаюць за
стол, п’юць і закусваюць, затым танцуюць да ранку (Шэйн, 1902).

“У АРЭХІ”
Найбольш любімая гульня ў тыя вечары (Святыя вечары.— А.
Л.). Бяруць жменю арэхаў і прапаноўваюць адзін аднаму адгадаць,
цотная ці няцотная колькасць знаходзіцца ў прыгаршчах, гаворачы:
“Ці цот, ці лішка?”. Той, хто адгадаў, атрымлівае арэхі, калі не —
абавязаны столькі ж вярнуць сябру (Кіркор, 1858).

“ШКУТА”
Усе сядзяць радком, а адзін носіць пяць капеек у далонях,
стараючыся незаўважна палажыць іх каму-небудзь, другі ідзе ззаду і
павінен адгадаць, у каго тое “золата”. Першы гаворыць словы:
Шкута йдзе ,
Золата нясе .
Хто адгадае,
Той вялікае
шчасце мае.

Калі другі адгадае, у чые далоні пакладзены мядзяк, то сядае ў
рад. А той, у каго аказалася “золата”, займае яго месца (вёска
Астражанка Лельчыцкага раёна; запісана ў 1987 годзе ад Н. І. Голік,
1934 г. н.).
15/2. Шчодры. Першы раз запрагалі ў сані бычка “па другой
пашы”. Весела каталіся і гаварылі: “Кідай быкове да бяры валове”
(Лельчыцкі раён).
17/4. Марк. У Віцебскай губерні існавала павер’е: калі ў дзень
Марка пакласці ў зямлю на кароткі час насенне морквы, то летам яно
хутчэй прарасце (Нікіфароўскі, 1897).
18/5. Пісаная (Вадзяная) Каляда (Піскуха, Пабед-Каляда) —
завяршальны дзень Каляд, Шчодрага тыдня. На сценах будынкаў
“пісалі хрэст”, што азначала канец Каляд, “Каляда ад’язджае”. Абедалі
і ішлі на работу (Стаўбцоўскі раён).
Трэцяя (апошняя, ваданосная, хрышчэнская, галодная,
вадзяная, посная) куцця (вадзянка, вадзянуха , вадапосце).
Акраплялі вадою будынкі. У Магілёўскай губерні гаспадар “зваў
марозе” з лыжкаю куцці:
Мароз, мароз, хадзі куццю е сць!
І іржа і бе ль, хадзіце цяпе р!
А ўле тку к нам не бывайце,
Хле ба нашага ня ўбівайце ...
(Д э мбавецк і, 1 88 2)

У Віцебскай губерні “прасілі мароза, каб не марозіў грэчку,
ячмень, квасулю” (Раманаў, 1912).
У Гомельскім павеце, калі вымалі звараную куццю з печы, усе
“кохалі”, як курыца-квактуха. Дзеці залазілі пад стол і там “кохалі” і
“кукарэкалі”, маці сыпала ім семкі. Гэта рабілася для таго, каб
выводзілася многа куранят, часцей куры нясліся і найболей было іх у
гаспадарцы (Раманаў, 1912).
19/6. Вадохрышча (Хрышчэнне, Кшчэнне). Існавалі павер’і
аб клопаце пра будучы ўраджай. Лічылася, што зіма павярнула на

вясну. “Трашчы не трашчы — ужо прайшлі Вадахрышчы”. Запасаліся
свянцонай (“гаючай”) вадою на ўвесь год. У валачобных песнях
гаворыцца: “Святое Кшчэнне ваду ксціла, ваду ксціла, свет ачысціла і
ваду наверх пусціла”. Высцілалі дарогі елкамі, рабілі крыж з лёду і
фарбавалі бурачным сокам.
Народныя прыкметы: снег на Вадохрышча — добра будуць
раіцца пчолы і бульбы вырасце многа; зорная ноч напярэдадні —

уродзіць гарох і ягады высыплюць густа і буйна; пахмурна ў гэты
дзень — чакай ураджаю зерневых, а наадварот — недарод; калі
выдасца цёплы дзень, насыпле снегу — хлебная ніва густ ою
будзе, але на капусце шмат вусеняў паселіцца; на Вадохрышча
завіруха — на Вялікдзень т аксама (Ляснічы, 1990).
На апошнім калядным ігрышчы ў Магілёўскай губерні спявалі:
Вы Калядачкі, вы вярніце ся,
На нас, дзевачак, агляніце ся.
Мы Калядачкам нарадзіць будзе м.
Да на йгрышчыкі мы хадзіць будзе м.

(Дэмбавецкі, 1882)

20/7. Прывадахрышча (Лянівы дзень). Заканчэнне
святкавання Каляд. Прыцёк (Прысеча, Іван Прысеча, Іван
Хрысціцель) —
царкоўны сабор Іаана Прадцечы. Гавораць: “Іван Прыцік
узяў куццю да й уцік”; “Вось сёння Хрышчэнне, заўт ра Іван
Прычэча і Каляда ўчэча” (уцячэ) (Т алстая, 1986). “Святы Іван
храсты змываў ... кашу варыў”,— спяваецца ў валачобных
песнях. Лічыцца, што можна ўжо прасці (“Тык-прытык кудзелю
прывалык”) і выконваць іншыя работы, якія забараняліся на
Каляды. У многіх мясцінах Беларусі не працуюць, святкуюць.
З т аго дня царква раней дазваляла вянчанне, т аму да
Маслёнкі спраўлялася найбольшая колькасць вяселляў. Пара т ая
называецца Малой вясельніцай.

Малая вясе льніца – пара вясе лляў. Фальклорны кале ктыў “Мотальскія сусе дзі”

Рыхтуе цца вясе льны каравай

21/8. У некаторых раёнах лічаць гэты дзень, а не мінулы
Прысечай і Провадамі Каляд (Провад-Каляда, Адпусціцель). На
Віцебшчыне канец свят аў называецца Р асцвендзень.
24/11. Аксіння. “Аксіння дарогу перамяце, а корм падмяце”
(Паўлюкоўскі, 1934).
25/12.
Таццяна. Лічыцца
заст упніцай
ст удэнцтва.
Пазначана прыкмет ай: сонца зіхаціць — на ранні прылёт птушак,
а снег — на дажджлівае лет а (Ляснічы, 1990).
31/18. Лпанасся (Апанас, Апанасій, Гусінае свята,
Гусеўнік). Дзе-нідзе на Беларусі Апанасій лічыўся абаронцам
жывёлы ад марозу, а т аксама гусіным свят ам. Гаварылі, нібы
апанасаўскія маразы здараліся т акія моцныя што ў “быкатраццяка” (трохгодка) зрывалі
рогі
(Р аманаў, 1912). І
папярэджвалі: “Хавай нос у апанасаўскі мароз”. У Смаленскай
губерні існавала прыкмет а: калі на Апанаса бывае мяцеліца —
чакаецца працяглая вясна і прыйдзецца нават “пунькі памясці”
(Цэбрыкаў, 1862). У Магілёўскай губерні гэт ы дзень азначаў

палову зімы. Калі засталася палавіна корму для жывёлы, т о казалі,
шт о яна выжыве да вясны (Дэмбавецкі, 1882).
“С етыва дня гусей кормюць зірнятымі ў абручыку”, — такі
звычай быў у беларусаў Смаленшчыны. Яны прасілі аб здароўі
жывёлы: “Свят ы Уласій, Ахванасій, саблюдзі, Божа, красуль
нашых” (Дабравольскі, 1894, 1914). Т ам жа даводзілі: на Апанасся
мяцеліца — многа выведзецца гусянят.

Люты
Прыйдзе люты — спытае, як ты абуты.
У лютым востры мароз, кароткая зіма.
Люты наробіць плюты.
Ад лютага зіма збягае цёмнымі начамі.
Як у лютым адгукнецца, так у жніўні
адзавецца.
Люты раніцай таргуе, а вечарам гаруе.
Віхры і мяцелі ў лютым наляцелі.
Завірухі і мяцелі ў лютым адгудзелі.
Люты — другі месяц года, мае 28 дзён, а кожны чацвёрты год
(1992, 1996, 2000 і г. д.) — 29. У старажытнарымскім календары
называўся Februarius і быў апошнім, 12-ым, месяцам. Такая назва
засталася ў многіх мовах: англійскай — February, нямецкай —
Februar, французскай — février, рускай — февраль. У старабеларускай мове люты яшчэ меў найменне сьнежын. Сучасная назва
яго адлюстроўвае характэрную асаблівасць пары года — месяц
моцных і злосных маразоў. Таксама ва ўкраінскай мове — лютий,
польскай — l ut y . Іншыя найменні яго ў чэхаў — únor, у літоўцаў —
vasaris.
У старажытнарымскі каляндар фебруарыус быў уведзены царом
Нумаю Пампіліем і называўся так таму, што прыпадаў на час
правядзення народных абрадаў ачышчэння (фебруары), якія
сімвалізавалі абуджэнне прыроды ад зімы. Яны выконваліся і на
свята Люперкаліяў (15 лютага), устаноўленае заснавальнікамі Рыма
братамі Ромулам і Рэмам у гонар бога сялян Люперкуса, апекуна
палёў, лясоў і пашаў, заступніка жывёлы (бараніў ад ваўкоў). Святы
прызначаліся і той ваўчыцы, што, згодна легендзе, у дні Люперкаліяў
карміла малаком Ромула і Рэма, калі дзяцей выкінула на бераг рака
Тыбр.
Уводзячы новы месяц на пару дажджоў, Пампілій прысвяціў яго
Нептуну — богу і валадару мора і ўсіх падземных і надземных вод. У
старажытных грэкаў гэты месяц адзначаўся таксама ў гонар бога
мора і вады Пасейдона.
Люты — апошні, развітальны месяц зімы, багаты на мяцеліцы,
але ўжо больш лагаднейшы за іншыя. Тэмпература паветра ў Беларусі дасягае — 3,6 ... 8 градусаў, днём бываюць адлігі. Таўшчыня

снегу павялічваецца і складае прыблізна 40 сантыметраў. За 28 сутак
дзень прыбывае на І гадзіну і 54 мінуты.
Першыя нашаніўскія беларускія календары давалі сваім чытачам цікавыя і карысныя гаспадарчыя парады на люты, накшталт
наступных. Аглядайце вашы палеткі, каб на жыце вада не збіралася.
Можа, дзе каля плоту або каля кустоў намяло шмат снегу, дык
вазьміце пару коней і праедзьце разоў са два, каб у тоўстым пласце
нарабіць дзірак — тады хутчэй растане. У садку заўважайце, каб
каля дрэўцаў не збіралася вада, бо патрэскаецца кара. Пільнуйце
пчолак. Можа, каторым трэба мёду даць, а можа, у якім вуллі мыш
завялася, дык пастаўце пастку. Няхай бабы мяняюцца з суседнімі
вёскамі пеўнямі і гусакамі. Калі самец з іншага гнязда, дык прыплод
будзе лепшы. Аглядайце гаспадарчыя прылады — плугі, бароны,
калёсы, каб не давялося гэтага рабіць, як прыйдзе пара ў поле ісці.
1/19. Ігнат. Беларусы-католікі некалі казалі: “На святога Ігната
зіма багата, а Ігнат Грамніцам рад” (Паўлюкоўскі, 1934).
2/20. Грамніцы, Стрэчанне — дзень сустрэчы зімы з летам у
католікаў і Грамаўніка (язычніцкага бога Перуна). Лічыцца, што ўжо
могуць быць грымоты, навальніцы і прайшла палова зімы. Аб гэтым
сведчаць прыказкі: “На Грамніцы — палавіна зіміцы”, “Грамніца —
хлебу палавіца, а корму траціна”.
На Стрэчанне наглядалі за надвор’ем. Існавалі прыкметы: якое
надвор’е на Грамніцы, такая й вясна; як на Грамніцы адліга — з
ураджаю будзе фіга, і інш.
У прыродзе адчуваецца пацяпленне, са стрэх бягуць першыя
капяжы. “На Грамніцы певень нап’ецца, на Дабравешчанне
(Звеставанне) — вол” (Паўлюкоўскі, 1934).
У Свіслацкім раёне Гродзенскай вобласці, дзе жывуць праваслаўныя і католікі, было пачута, што “паміж польскімі і нашымі
Грамніцамі не трэба снаваць кросны, бо ваўкі будуць снаваць каля
будынкаў”.
5/23. Агата. У гэты дзень свянцілі соль і хлеб. Паводле на
родных вераванняў, хлеб мог бараніць ад пажару, перуна і раптоўных
хвароб, таму і вядома: “Хлеб святой Агаты не пусціць бяды да хаты”
(Беластоцкае ваяводства; Ніва, 1989), а таксама: “Соль святой Агаты
бароніць ад агня хаты” (Паўлюкоўскі, 1934; Сахараў, 1937).
6/24. Аксіння (Ксеня, Аксені). Называлі яшчэ Аксінняй
Паўзіміцай, бо дзяліла зіму папалам. У Заходнім Палессі гавораць:
“Белі на Оксэні Мэтэ, то весь корм падмэтэ — зыма шчэ будэ”
(Талстая, 1986).
Дарот а. “Па Дароце высахнуць хусты на плоце” (Б. с. к., 1937).

“Люты на парог – зіме збівае рог”

7/25. Лічылася, калі нечакана пасля Стрэчання, 7 лютага,
загрыміць гром, дык прападуць пожні (Паўлюкоўскі, 1934).
9/27. Іван Залатавус. У народным календары гэты дзень замацаваны за Іванам Залатавусам, а не за Іаанам Залатавустам, як у
царкоўным. Згодна легендзе, Касьян падпаліў Івану Хрысціцелю
вусы. Бог пакараў Касьяна тым, што яго прысвятак адзначалі толькі
адзін раз у чатыры гады — 29 лютага па старым стылі. А Івану Бог
падараваў залатыя вусы (Раманаў, 1891). Івана Залатавуса святкуюць
і ў іншыя дні года.
11/29. Ігнат. Праз некалькі дзён наступяць Грамніцы, а Ігнат іх
сустракае, таму і кажуць у народзе: “Ігнат Грамніцам рад”.
12/30. Тры свяціцелі. У народзе яшчэ называюць Васілля да
Рыгора. У царкоўным праваслаўным календары — дзень Трох
святых: Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Іаана Залатавуста. У гэты
прысвятак не пралі (Раманаў, 1912).
13/31. У некаторых раёнах перад Грамніцамі адзначалі
Стрэчаньскія Дзяды (Талстая, 1986).
14/1. Трыфан. Назіралі за прыродай, зоркамі. “На Трыфана
зорна — вясна позняя” (Паўлюкоўскі, 1934). Гэты ж дзень — і

Грамнічны бацька, бо заўтра ўжо Грамніцы. Да іх рабілі свечкі з
асенняга воску. У Віцебскім і Полацкім павет ах у апошнюю субот у

перад Грамніцамі рыхт авалі “ахвярныя” грамнічныя свечкі са
свайго воску (Нікіфароўскі, 1897).
15/2. Грамніцы (Грамнічнік, Стрэчанне, Устрэчанне) —
дзень сустрэчы зімы з летам, свята свечкі і “жывога агню”, што, паводле язычніцкіх вераванняў, абараняе чалавека ад злых духаў. У
хрысціянскі перыяд васковыя свечкі пачалі асвячацца ў царкве. Яны
захоўваліся ўвесь год. На Грамніцы беларусы выпальвалі “крыжы”
(дзве палачкі, пакладзеныя адна на адну, пры дапамозе якіх раней
здабывалі “жывы агонь”) на будынках, каб зберагчы жытло ад
нябесных стыхій (дажджу, маланкі); крыжападобна засмальвалі
валасы на галовах дзяцей і на жывёле, каб адагнаць злых чарадзеяў,
ведзьмакоў. Для гэтых мэт грамнічныя свечкі пакідалі ў хлявах. Іх
запальвалі пры грымотах, калі выганялі кароў вясною, на засеўках,
сустракаючы нованароджанага, у вясельных абрадах; клалі ў рукі
нябожчыку (Крачкоўскі, 1874; Шэйн, 1887). Па стану надвор’я ў той
дзень вызначалі будучае. Казалі: калі на Грамніцы нап’ецца певень
вадзіцы, то на Юр’я наесца вол травіцы; як на Стрэчанне рана
ўзыходзіць сонца, то будзе ранні лён; калі снег перамятае цераз
дарогу, то чакаецца позняя вясна (Дабравольскі, 1914).

Прыгадалася былое … За кроснамі – ткалля з вё скі Слабодка Браслаўскага раё на
Мальвіна Чарнамордая

У народных песнях гаворыцца:
Святыя Грамніцы све чкі сукаюць,

Све чкі сукаюць, на прыстаў стаўляюць.

У гэты дзень спявалі першую вяснянку:
Зіма з ле там сустракалася,
Пра здароўе йка пыталася.

(Гомельскі раён)
А ў нас сё ння Стрэчанне,
Стрэчанне , Зіма з ле там стрэлася,
стрэлася,
І ножачку звіхнула, звіхнула.
Зіма пайшла плачучы, плачучы,
Ле та пайшло скачучы, скачучы.

(Талачынскі раён)

Е. Раманаў лічыў, што назва Грамніцы ўзята ад католікаў, ці,
што найбольш верагодна, ад уніятаў. У царкоўным праваслаўным
календары — свята Срацення.
Са Стрэчання падумваюць ужо пра вясну. Кажуць: “Да Грамніц
не скідай з рук рукавіц, а як прайшлі Грамніцы, то ўжо не патрэбны
рукавіцы”. Іншы раз, праўда, даводзіцца пераконвацца ў
справядлівасці і такой прымаўкі: “Грамніцы — зімы палавіць!”. Ва
ўсякім выпадку ў некаторых мясцінах усе, хто хадзіў на заробкі, да
Стрэчання спяшаліся вярнуцца назад, і гаспадары пачыналі рабіць,
аглядаць, рамантаваць, прылады, патрэбныя для вясновых заняткаў
(Ашмянскі павет; Крачкоўскі, 1874).
18/5. Агата — прысвятак. Асвячалі хлеб з соллю, які затым натыкалі карове на рогі, каб не баялася ўрокаў. Хлеб той нібы
дапамагаў таксама адводзіць пажар (Берман, 1874).
19/6. Бакулы. На Палессі лічылася, што Вакула ахоўваў ад
ператварэння ў ваўкалакаў (Зяленін, 1915). Аб існаванні легенд пра
гэтых пярэваратняў пісаў старажытнагрэчаскі гісторык Герадот.
Магчыма, царква прыстасавала да язычніцкага свята ўшанаванне
памяці Вуколы, епіскапа Смірнскага.
22/9 П я т ро. З прысвяткам звязана прыкмета: калі на Пятра
цёпла — зіма працягнецца да Вялікадня (Васілевіч, 1991).
23/10. Прохар. Заўважалі, што ў гэты дзень ласі скідаюць рогі,
бліжэй становіцца да вясны. “Прыйшоў Прохар ды Улас — скора
вясна ў нас” (Васілевіч, 1991).
24/11. Аўлас (Улассе, Уласце, Улас). Лічыўся святам жывёлы,
“каровіным і конскім”. У адрозненне ад Валосага, Крывога чацвярга,
які бывае на Масленічным тыдні, Аўлас мае сталае месца ў
календары. Магчыма, царкоўнікі, каб адцягнуць увагу ад

язычніцкага культу Воласа-Велеса, увялі па сугуччы на гэты дзень
адзначэнне святога Уласія Севасційскага.
На Аўласа таксама наглядалі за надвор’ем. Верылі, што каля
свята сем маразоў: тры напярэдадні, адзін на Уласа і тры пасля яго
(Паўлюкоўскі, 1934).
Каб адпудзіць ласку, якая нібы псавала жывёлу ў адрыне,
сяляне вешалі пад столлю забітую варону. На Смаленшчыне спявалі:
Ты, Улас, Улас,
Ты найміся ў нас
Скату пасцівіць!
Нашы каровачкі
Каля дубровачкі,
Нашы аве чкі
Каля рэчкі,
Нашы свіначкі
Каля асіначкі,
Нашы козачкі
Каля лозачкі.
(Д абр авол ьс кі,1903)

У каталіцкіх раёнах Беларусі на гэты дзень прыходзіцца прысвятак М ацей. Прыказкі гавораць: “На Мацея дарога пацее” (Берман,
1873; Паўлюкоўскі, 1934), “Калі на Мацея длонь спацее, то
прадбачыцца добры год” (Свіслацкі раён). Нездарма яго называлі
яшчэ Сухі м днём.
26/13. Ф аціння. Лічылася заступніцай ад ліхаманак, трасцы
(Раманаў, 1912; Паўлюкоўскі, 1934).
* Дзедаў (Памінальны, Усяедны) тыдзень (Памінальніца) —
перадапошні тыдзень Мясаеда (трэці ад канца) перад Вялікім постам,
прысвечаны памяці памёршых продкаў, “дзядоў”. Асабліва ўрачыста
адзначалі ў пятніцу і суботу. Не працавалі, каб не шкодзіць “мёртвым
душам”. У царкоўнікаў гэта быў тыдзень Мытара і Фарысея (за 10
тыдняў перад Вялікаднём).
Пра снежныя завеі ў пачатку тыдня на Гомельшчыне гаварылі:
“Ета Усяедная ў госці едзя!”, а ў канцы тыдня: “Ета із гасцей
Усяедная едзя!” (Раманаў, 1912).
Вельмі шмат прыкмет і прымеркаванняў звязвалі з Усяедным
тыднем смаленскія беларусы. Лічылася, калі “вея” (мяцеліца) была ў
нядзелю, то авёс неабходна сеяць на дзевятым тыдні; калі ж у
панядзелак, то — на восьмым; а калі ў сераду і чацвер, то пакідалі
“дзісяцінкі дзве”. І наогул, калі надарылася вялікая мяцеліца на
тыдні, то авёс трэба сеяць раней (Дабравольскі, 1894).
* П апелец — серада сёмага тыдня перад Вялікаднём (46-ы дзень),
пачатак Вялікага посту ў католікаў. Свенціцца попел вярбы, якая

была пасвенчана ў мінулым годзе на Вербнай нядзелі, і пасыпаецца
на галаву ў знак божых пакут.

Сакавік
Сакавік часамі снегам сее, а часамі сонцам грэ е.
Сакавік зялёны — ураджай благі.
Як у сакавіку туман, дык у жніво дождж — пан!
У сакавіку зіма не гніе — у красавіку трава не расце.
Няма ў сакавіку вады — няма ў красавіку травы.
Сакавік дрэвам сок пускае.
Сакавік мокры — хлеб г оркі.
Хто сее гарох у марцы, той г атуе ў гарцы, а хто ў маі, той у яі.
Жыта ў сакавіку глядзіць у неба — не пакаштуеш зімой хлеба.
Сакавік дажджом імжыцца — хлеба будзе ў рукавіцу.

Сучасная беларуская назва трэцяга месяца года і першага
месяца вясны паходзіць ад слова “сок”. У гэтую пару сок пачынае
цячы з дрэў. У адным з тэкстаў XIV стагоддзя, які пісаўся ў полацкім
манастыры, зафіксавана найменне сухий. Францыск Скарына ў
“Малой падарожнай кніжцы” (1522) згадвае месяц марець, а ў
астрожскім “Псалтыры” (1597) — березозол. Апошняя назва,
дакладней яе варыянты, захаваліся ў чэшскай мове — březen,
украінскай — березень. Лацінскую форму ўтрымліваюць французская
— mars, англійская — march, нямецкая — März, польская — marzec,
руская — март, італьянская і іспанская — marzo і інш.
Рымскі martius, згодна легендзе, “абвясцілі” Ромул і Рэм у гонар
бога сонца і вайны Марса, апекуна земляробстава і жывёлагадоўлі,
які ўвасабляў творчыя сілы прыроды. Як ужо зазначалася, у рымлян
гэта быў першы месяц года аж да 153 года да нашай эры (таксама і ў
многіх іншых народаў, у тым ліку беларусаў).
Рымлянамі, асабліва жанчынамі, 1 сакавіка святкавалася яшчэ
ў гонар Юноны, апякункі жаночага жыцця, найвышэйшай багіні,
царыцы неба і зямлі, жонкі Юпітэра. Да таго ж яна лічылася багіняй
ранняга святла, таму ёй і прысвячаўся першы дзень новага года. З 19
па 23 сакавіка адзначалася свята Квінква-трус, якое супадала з днём
вясенняга раўнадзенства. Яго “гераіняй” была Мінерва, дзявочая
багіня мудрасці і вынаходстваў, што абараняла розныя промыслы,
рамёствы, хатнія работы жанчын.
Якія ж змены ў сакавіку адбываюцца ў прыродзе? Снег пачынае
чарнець і раставаць. На высокіх месцах з’яўляюцца праталіны, бягуць
ручайкі. Сярэднемесячная тэмпература паветра вагаецца ад +1 на

паўднёвым захадзе да -4 градусаў на паўночным усходзе. Дзённая
павышаецца да +15 ... 22 градусаў, аднак часам мароз захоўваецца
аж да канца месяца.
На поўначы Беларусі клён дае сок у сярэдзіне сакавіка, бяроза
— у канцы. З’яўляюцца “коцікі” на ранніх раслінах. Ракіты ў другой
палове месяца ці ў пачатку наступнага ўжо пачынаюць цвісці, Гэта
першыя меданосы. З-пад сухой травы выглядаюць пралескі, зелянее
трава. Прылятаюць гракі, за імі — шпакі, жаваранкі, канаплянкі,
зяблікі. Такуюць глухары, потым цяцеры. Выводзяцца вавёркі,
зайчыкі, ваўчаняты і іншыя звяркі. Пачынаецца нераст у рыб.
Народная мудрасць перасцерагае: не бярыся за плуг, пакуль
баразна блішчыць, гэта значыць мокрая. І нашаніўскія календары,
абапіраючыся на багаты сялянскі вопыт, раілі пільнаваць капцы і
ямы, у якіх схавана гародніна. Калі што-небудзь пачало псавацца,
дык у цяплейшае надвор’е неабходна перабраць. Каб садовыя дрэвы
зацвілі пазней, варта накідаць каля ствала найболей снегу, утаптаць
яго і прыкрыць гноем. Абавязкова абрэзаць сухія і лішнія галінкі,
абабраць насякомых і іх яйкі, пабяліць ствалы дрэў. Трэба
баранаваць сенажаці, высаджваць расаду, а калі абсохне зямля, то
можна прыступаць і да гароху, насеннага лубіну. Ранняя сяўба калі і
не паспрыяе ўраджаю, але насенне не звядзе.
*Лысая серада — серада перад Масленіцаю. “Лыса, лыса серада, галубы чацвер” (Дабравольскі, 1914).
2/17. Дзень Ф ёдара Цірана. У ім бачыўся заступнік ад зладзеяў.
*М асляныя Дзяды (М ясаедныя, Паставыя, Зімовыя,
Стрэчаньскія) — пятніца і субота, а ў некаторых раёнах Беларусі
яшчэ і чацвер, перад Масленіцай; называлі таксама Дзедавай пятніцай. Раніцай палілі печку, бялілі ў хаце, засцілалі стол чыстым
абрусам, вешалі новы ручнік — чакалі гасцей, “дзядоў”. Пасля
рытуальнага абеду ўсё пакідалі на стале “дзядам”, у сувязі з чым
гаварылі: “Дзяды не зналі бяды, а нашы ўнукі зазналі мукі” (Свіслацкі
раён).
*Дзедавая субота, на Палессі яшчэ называлі Бабы.
4/19. Каз і мі р ( Казі мер) . У некаторых валачобных песнях,
зарыентаваных на каталіцкі каляндар, упамінаецца як “першае
святца”.
Святы Казімір
Дровы сяке ць
І ў клад кладзе ць.

У заходніх раёнах Беларусі вядома прымаўка: “На Казімера зіма
памірае” (Паўлюкоўскі, 1934). У Свіслацкім раёне кажуць: “Казімера
— зіма ўмера”, “Казімера дзень і ноч умера”. Відаць, не толькі
памірае, а і “ў меру”, калі маецца на ўвазе, што 20 ці 21 сакавіка
бывае дзень вясенняга раўнадзенства.
*М ясапусная нядзеля — 8-ы тыдзень перад Вялікаднём.
*М асленіца (Маслёнка, М асніца) — пачатак (з панядзелка)
Масленага (Сырнага, Крывога, Пустога, Развітальнага) тыдня,
даўняга свята заканчэння зімы. Прыстасавана царквою да апошняга
тыдня перад постам. Мясное не елі, а толькі малочнае. Гаварылі, што
Масленіца бывае “на маладзіку” (“рог месяца ўмачыў у масла”).
Наладжвалі гульні. Ездзілі на конях, каталіся на санках. Дзяўчаты
насілі хусткі з доўгімі махрамі, каб вырас доўгі лён. Сяляне гаварылі:
“Масленіца ў вятху (пасля поўні.— А . Л .), дзяржы пшаніцу ў мяху;
сей пшаніцу ва ўсю руку, калі Масленіца ў маладзіку” (Дабравольскі,
1914; Нікіфароўскі, 1897). Дзяўчаты хлопцам вешалі калодкі за тое,
што яны не паспелі да Масленіцы ажаніцца, і тыя адкупляліся

гарэлкаю, салодкім. Моладзь выстройвалася і вадзіла па вёсцы
“масленіцу”, “каб лён добры вырас”. У Сенненскім павеце на
першы дзень свят а жанчыны на санях “вазілі маладую”, якая ў
апошні Мясаед выйшла замуж. Спявалі ёй:
Маладая ты Марутка,
Выйдзі, выйдзі к нам на вулку!..
Вазьмі сыра — родзіш сына,
Вынісь маяку — родзіш дачку,
Вынісь рэпку — родзіш сле пку...

“У нас сягоння Масле ніца!”

Муж “маладой” частаваў усіх (Шэйн, 1887). Спявалі яшчэ і так:
У нас сягоння Масле ніца!
Прыляце ла к нам ластавіца,
Се ла на калу,
Скінула масла па каму...

Вясна. У некаторых паўднёвых раёнах пачыналі ўжо гукаць
вясну, што працягвалася цэлы тыдзень.

МАСЛЕНІЦА
Маслены тыдзень, ад панядзелка да нядзелі, праводзіцца
шумна. Па вечарах таксама не працуюць. Ходзяць адзін да аднаго ў
госці, а моладзь паўтарае каляднае гулянне. Днём усе лічаць сваім
абавязкам пракаціцца: адны на санках, другія на ледзяшах,
высечаных на рацэ або замарожаных у кадцы (у іх вычэсваецца
вогнутае сядзенне, а з боку прасвідроўваецца распаленым цвіком
дзірка для вяровачкі). Трэція ездзяць на перавернутых, трохі
падмарожаных лаўках або простых дошках. Добрыя гаспадары ў
масленічныя дні абнаўляюць сані: усцягваюць іх на горку, там
садзіцца чалавек 20—25 і стрымгалоў ляцяць з гары. Толькі такія сані
і будуць затым лёгкімі на хаду. На Масленіцу ж аб’язджаюць
упершыню і жарэбчыкаў, што дасягнулі трохгадовага ўзросту.
У чацвер на Масленіцу мір-грамада наймае пастуха. У апошнія
дні свята, у суботу і нядзелю, катаюцца на конях, абвешаных
стужкамі, са званочкамі і шамкамі. Пры гэтым радасна крычаць,
гігікаюць, спяваюць песні.

“Масьліная, шчаслівая, працягніся да Вялікадня”

Масьліная, шчасьлівая,
Працягніся да Вялікадня!
Масьліная, шчасьлівая, бе ла вутка,
Нясі сыру, масла да ня хутка!
А хто сыру ня дае , няхай яму пагніе .
(Гомельскі п авет: Р аман аў, 1912).
Мы на горушкі пубувалі,
Пубувалі, ай-люлі, пубувалі!4
Масьлінку сустракалі,
Сырым гару набівалі,
Маслым гару палівалі,
Наша горушка катліва,
Свякровушка вуркатліва,
Іна на нас вурцала,
На горушку ні пускала.
А нам дамой ні хаціцца,
А хаціцца прыкаціцца.
Мы думалі: Масьлінка се м нядзе лік,
Ажна Масьлінкі се м дзянё цкыў!
Нас Масьлінка абманіла,
На се м нядзе ль пыста пысыдзіла,
На бе лую капусту,
На горкую рэдзьку.
(Веліжскі п авет; Р аман аў , 1912)

ЗАБАВЫ НА МАСЛЕНІЦУ
Выдумак і штукарства на Масленіцу хапала. Весяліліся і так: на
кол у зямлі прымацоўвалі кола з воза, прывязвалі да яго жэрдкі, на
якія чаплялі санкі. Адны круцілі кола, другія каталіся. Мужчыны
качалі па вуліцы калоду, каб летам рос добры лён. (Вёска Лескавічы
Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці; запісана ў 1989 годзе.)
ВЕШАННЕ КАЛОДКІ
З палена адразалі цурбанчык і чаплялі яго на пояс. Сабраўшыся
разам на Масленіцу, заходзілі да каго-небудзь у хату. Гаварылі:
“Гаспадар, прымай гасцей” і накідалі яму на шыю той “паясок”.
Гаспадар за гэта павінен быў расплаціцца, пачаставаць. Ішлі далей па
вёсцы. Калі ў гурта збіралася шмат пачастункаў, гулялі ў чыёйнебудзь адной хаце, выпівалі. На вечары рознае выдумлялі, смяяліся.
Іншы раз жартам вешалі калодку і на сабаку.
Была і песня, якую выконвалі падчас таго дзейства:
Давіду бяда стала.
4

Падобнае патарэнне апошняга слова кожнага радка

З кім яго Жана спала
Пад дубам зе ляне нькім?
З казаком маладзе нькім.
Я пайду кароў даіць.
А за мной Давід бяжыць.
Ой, Давід-Давідзіла,
Я цябе не відзе ла.
Сяду пад каровачку,
Абярну даё начку,
Ой, Давід-Давідзіла,
Я цябе не відзе ла.
Абярну даё начку
К міламу ў галё начку.
Ох, мілы Давадзіла,
Я цябе ўвідзе ла.
(Вёска Крупчын а Шу мілінскаг а р аён а Віц ебск ай вобл асці; запіс ан а ў 1989 г.)

У іншых раёнах Віцебшчыны гэта песня выконвалася і пры
“Жаніцьбе Цярэшкі”.
9/24. Янка. “Усе з галавою, а Янка дык не. Янкавай галавы
баіцца зіма” (Паўлюкоўскі, 1934). Гэты дзень яшчэ называецца
Абертас (Паўраценне). Птушкі пачынаюць вяртацца з выраю. У
царкоўным календары — свята знаходжання (“обретения”) галавы
Іаана Хрысціцеля. Свяшчэннік І. Берман у Ашмянскім павеце
заўважаў: пчаляры ўжо глядзелі вуллі, і калі пчолы “арэтаюць” —
значыць, дажылі, а гэта лічылася знакам, што яны выжывуць. Як
зазначаў святар, тады ж і мядзведзь паварочваецца ў бярлозе на
бок. Вось чаму дзень мае найменне Паўраценне.
* Крывы (Тлусты) чацвер — чацвер на Масленым тыдні. У
Драгічынскім і іншых раёнах — Валосы (Валосся). Існавала шмат
забароў “На Волосого бліны пыклы ці оладкы, коб булы вылы гладкы”
(Талстая, 1984). У Віцебскай губерні на Валосся добра даглядалі
жывёлу, “гаравалі”, спявалі песні з прыпевам: “Ах ты, ладо, мае
ладо!”, “аб’язджалі маладога бычочка або жарэбчыка” (Шэйн, 1887). У
Гродзенскай губерні гатавалі мясную ежу. “Валачыліся” ўздоўж вёскі,
каб урадзіўся доўгі валакністы лён і вадзілася жывёла (Раманаў,
1911). Павер’і тыя ў Свіслацкім раёне памятаюць і сёння. Яшчэ
сцвярджаюць: “На Валосся цягалі за валосся, але Валосся цяпер ужо
звялося”.
10/25. Сорак муч анікаў (П ры ска) — свята сустрэчы птушак.
Прыска — адзін з сарака мучанікаў, якія пакутавалі ў Севасційскім
возеры. На гэты конт існуе выслоўе: “На святога Прыску праб’е лёд і
пліска” (Паўлюкоўскі, 1934).

Вясна зіму адоле ла

* Гуканне вясны (Гувясна, Вясна, Прошчаны дзень,
Гавенны дзянёк) — апошні дзень (нядзеля) Масленага тыдня, дзень
сустрэчы вясны. Асабліва распаўсюджана і разнастайна традыцыя на
Усходнім Палессі. На Петрыкаўшчыне гукалі вясну з караваем
(аграрная магія, культ нівы), на Століншчыне — з “жаваранкамі”
(культ жывёлы); на Тураўшчыне і Лельчыччыне рабілі вянок з
барвянка і з песнямі “Ой, венчэ-барвенчэ”, “Вясна-красна” вешалі яго
на бярозку (культ расліны), “чыркавалі” (веснавалі) — вадзілі
карагоды, спявалі пра чырачку (“Ой, чырачка-пташачка, не залятай
далечка”), насілі елку з вянком, спяваючы “Ой, вясна-вясняначка”. У
некаторых раёнах пыталіся: “Ці пазволіце, старыя людзі, нам вяснукрасну выгукаці”, у іншых прыказвалі: “Благаславі, Божа, зіму
замыкаці ...вясну загукаці”. Вяснянкі спявалі на высокіх месцах
(“красных горках”, стагах, стрэхах і інш.). Песні чуліся з розных
бакоў, адбывалася пераклічка гуртоў выканаўцаў. Характэрнай
асаблівасцю вяснянак з’яўляецца выгукванне “Гу-у!”. Па ўяўленні
нашых продкаў, Вясна ехала “на сошаньцы, на варонцы”, “на
залатым кані”. Тэматыка песень: пра вясну, птушак, кросны,

каханне. Праяўляюцца міфалагічныя вобразы Вяскоўкі, Ярылы —
божышча веснавой урадлівасці і пладавітасці жанчыны.
Масленыя (М асныя, Паставыя) зага віны (М асное лушчэнне,
Сырапусная) — апошні дзень Масленіцы.

ГУКАННЕ ВЯСНЫ
Пасля Мясаеду перад постам, гэта значыць на Масленым тыдні,
“гукалі вясну”. Калі з’яўляліся першыя праталіны, дзяўчаты ішлі на
поўдзень у лес, даставалі з-пад снегу барвянок і плялі сабе вянкі. Іх
упрыгожвалі стужкамі, кветкамі, перазімаваўшымі журавінамі і
надзявалі на галовы. Вадзілі карагод, спявалі веснавыя песні:

“Талакоўцы” гукаюць вясну
Вясна-красна,
Што ты выне сла?
Ой! Што ты выне сла? 5
А я выне сла
Чэрэпок масла.
Чэрэпок масла,

5

Паўтарае цца кожны другі радок

Галава красна.
Гаршчок сыра,
Галава сіва.
Усе дзе вачкі
Павыходзілі.
Адно аднае не выве лі,
Бо ў Гале чкі дзіця мала.
Дзіця плача,
Калыхаць хочэ.
Гаршчок кіпіць,
Выкіпаць хоча.
Устань, стары,
Пакалыш дзіця,
А я пойду
Дэй пове сную.
Дэй пове сную,
Дэй покрасную.

Самы вялікі вянок урачыста ўскладвалі або закідалі на адзінокую грушку ці бярозку на ўзгорку. Вакол дрэўца таксама вадзілі
карагод з песнямі:
Ой, ве нчэ, мой ве нчэ,
Да зялё ны барве нчэ,
Ек я цебе звіла
Шчэ ўчора звечора
Дай й на вішэньку одне сла.
А моя маці ішла
Да мой ве нчык знайшла,
Да не любому оддала.

Спявалі яшчэ “Ой! Ужэ весна-весняначка”, “Бугай раве, на пашу
хочэ”, “Ой, поросці кропе” і інш. Тут жа пад дрэўцам на прат аліне

дзяўчаты сядалі кругам (часам удзельнічалі і хлопцы) і елі сыр,
масла, кашу і абавязкова вараныя яйкі.
На Масленым тыдні выходзілі ў лес і з упрыгожанай елачкай,
з т ымі ж веснавымі песнямі. Елачку з вянком хавалі ў лесе, хлопцы
яе шукалі і забіралі сабе вяночак.
Яшчэ ранняй вясною ішлі “чыркаваць” або спяваць “Ч ырку”
(іншы раз таксама з елачкай). Бралі с сабой кашу, печаныя яйкі,
аблюбоўвалі за вёскай высокія месцы, цёплыя бугры або сядалі ў
лузе ці ў полі на “под”, дзе ст аяў раней стог, част аваліся і спявалі:
Ой, выйдзе м, дзе вачкі,
На новае ле та.
Зімавалі — не спе валі,
Ве сну ждалі...
Ой, чырочко-пташэчко,
Не зале та дале чэчко,
Не занось мойго ве нчыка.
Бо мой ве нчык-патрэбчык.
Братка жаніці,

Сястру замуж аддаці.
Сястру замуж аддаці,
Вясе лле спраўляці.
(Вёскі Дзяржынск, Букча і Тонеж Лел ьчыцк аг а раён а
Гомельскай вобл асці; зап ісан а ў 1985 і 1987 г адах).

Гуканне вясны ў Мінску

12/27. Рыгор. Пра гэты веснавы прысвятак вядома прыказка:
“На святога Рыгора ідуць рэкі ў мора” (Б.с. к., 1937).
13/28. Васіль і М арына — дзень, калі забаранялася прасці.
14/29. Касьян. Згодна народнаму павер’ю (гл. таксама 29 лютага), за тое, што Касьян падпаліў Іаану Хрысціцелю вусы, Бог пакараў
віноўнага: яго свята адзначалася толькі адзін раз у чатыры гады
(Раманаў, 1891). Аднак хоць 29 лютага бывае толькі у высакосны год,
царкоўнікі ў іншыя гады пераносяць прысвятак прападобнага
Касьяна Рымляніна на 28 лютага.
*Шыльны панядзелак — першы дзень Вялікага посту. На Віцебшчыне раней у гэты дзень гулялі ў карчме, што называлася
“каваць шыла” (Шэйн, 1912).
*Паласказуб (Пласказуб, Панядзелак Пласказуб, Папалакіны)
— першы панядзелак Велікоднага посту (7 тыдняў). Найменне, відаць,

звязана з піццём гарэлкі. Увесь пост царква не дазваляла есці мяса,
піць малако, спяваць песні, танцаваць. У Слонімскім павеце хлопцы
насілі ступу і складалі туды розныя рэчы дзяўчат, каторыя не паспелі
выйсці замуж. Дзяўчаты адкупліваліся, і ўсе разам гулялі. У розных
раёнах Беларусі вешалі калодкі хлопцам, якія не ажаніліся. На
Свіслаччыне гэты дзень называўся Паслязапусак. Прызнавалася
добрым, калі першым у хату з раніцы заходзіў мужчына, а калі
жанчына, то нібыта будуць развальвацца сыры.

“А я пойду дэй пове сную…”

“Ой, вясна-вясняначка”

14/1. Аўдакей (Аўдокій, Яўдоха, Аўдоння, Аўдуська, Яўдокі,
Галдакей, Аўдоцця Вясноўка). У многіх раёнах — першы дзень
вясны. “Яўдокі — з гары патокі”. Гаварылі, што Аўдакей трымае ў
руцэ лета. Прыкмячалі надвор’е — ці нап’ецца певень або вол з-пад
страхі. Лічыўся нешчаслівым днём, таму “не пралі, не снавалі” і не
выконвалі іншыя работы. Тады ж казалі: “Прадзі, гульцяй, бо будуць
голыя бокі, як не прасьцімеш”. Але на “Оўдокый помідоры на расаду
сажалі і на окне дзержалі” (Лельчыцкі раён; Талстая, 1984). У
валачобных песнях спявалі:
Святы Еўдаке й — ве снавы святок.
Ве снавы святок — пе раступ года.
Пе раступілі ў яго слядочкі,
У яго слядочкі ўсе святочкі...

Ці:
Аўдаке і
Дровы сякуць,
У клады кладуць.

У іншых раёнах “гукалі вясну”. Хаця, бывала, і добра яшчэ
трымалася зіма. “Яўдохі — снегу па бокі” (вёска Моталь, Іванаўскі
раён).

“Чырачка-пташачка, не залягай дале чка…”

Першыя чатыры дні сакавіка, па перакананні некаторых сялян,
адлюстроўваюць наогул стан надвор’я ўсяго года: першае сакавіка
ўяўляе сабою нібы вясну; другое — лета; трэцяе — восень; чацвёртае
— зіму; якія выдадуцца дні, такая будзе і адпавядаць ім пара года. У
другіх мясцінах гавораць: “Калі Галдакей (дзень святой Еўдакіі,
першае сакавіка) цёплы, свеціць сонца, то вясна і лета надарацца
цёплыя і асабліва добры будзе сенакос. Ідзе дождж — чакай ураджай
на жыта. Калі моцны мароз, то ён жа замарозіць грэчку ў час
цвіцення. Як першае сакавіка туманнае, пашанцуе з ураджаем на
стручковыя расліны. Калі ж мяцеліца і завея (бывае рэдка), то ў
бягучым годзе неабходна чакаць вялікага голаду, які вымяце людзей”.
У гэты дзень у іншых краях сяляне стараюцца есці асаблівую
страву — “націну”, прыгатаваную з лісця рэпы. Кажуць, так яны
папярэджваюць хваробу “грэчаніцу”. Назву яе сяляне звязваюць з
грэчкай, ад якой нібы яна і з’яўляецца. Прыкметы хваробы на
апантаных ёю асабліва заўважаюцца раніцай і вечарам: адчуваецца
вялікі непрыемны сверб (Вілейскі павет; Крачкоўскі, 1874).
15/2. Хвядот. На гэты прысвятак засцерагаліся моцных вятроў.
“На Хвядота занос — усё сена знясе” (Паўлюкоўскі, 1934). “На Фядота
занос — доўга прыпару не будзе” (Ляснічы, 1990).

Соне йка вясновае , лагоднае

17/4. Герасім Гракоўнік — дзень прылёту гракоў. “Герасім гракоў прыгнаў” (Ляснічы, 1990). Існуе прыкмета: гракі сядзяць ужо ў
гнёздах — на дружную вясну, калі лётаюць бязмэтна або і зусім іх не
відаць у аселіцы — вясна будзе павольная, часцей — позняя (Санько,
1990).

“Гракі сядзяць ужо на гнёздах – на дружную вясну”

18/5. Конагароднік — дзень падрыхтоўкі да пасадкі расады
капусты (Ляснічы, 1990).
19/6. Яз э п. “Як святы Язэп кіўне барадою, дык зіма ўцякае ўніз
галавою”. Здаралася, што ў вясновыя “паставыя” дні, калі касцёл
забараняў шлюб, вяселле ўсё-такі адбывалася. На гэты конт народ меў
прыказку: “Святы Язэп сярод посту шлюб дае прахвосту”
(Паўлюкоўскі, 1934). Добрае надвор’е на Язэпа лічылася спрыяльным.
“На Язэпа пагода — год ураджайны” (Б.с. к., 1937).
20-21. Дзень астранамічнага вясенняга раўнадзенства.
22/9. Саракі (Саракасвятыя, Сорак мучанікаў). У народзе
казалі, нібы на Саракі прылятае 40 “выраяў”, а таксама, што гэта
свята “пчальніковае” і ўжо канчаткова прыходзіць вясна. Гаварылі:
“На Саракі мужык пытаецца, ці далёка да ракі”; “Святыя Саракі — да
не йдзі да ракі”; “Святыя Саракі ў поле саху валаклі”. Выпякалі з цеста
для дзяцей 40 жаваранкаў, у некаторых мясцовасцях — 40 варэнікаў,
40 маленькіх піражкоў, галушак. Гушкаліся на арэлях. Згодна
павер’ям, сарока пачынае віць сабе гняздо і прыносіць для гэтага 40
пруцікаў. Але чакалі яшчэ сорак маразоў. Нібыта з выраю тады

прылятае сорак жаваранкаў. Хлопчыкі павінны да ўсходу сонца, не
памыўшыся і закрыўшы вочы, падабраць на двары сорак трэсак і
высыпаць іх пад печ або перакінуць цераз хату столькі ж палачак. Хто
выканае гэта, той вясною знойдзе сорак птушыных гнёздаў (або сорак
качыных яек).
Народ ведаў, што “на Сорак мучанікаў дзень з ноччу мераецца”
(Паўлюкоўскі, 1934). Відаць, у старажытнасці ён звязваўся з вясеннім
раўнадзенствам, ад якога пачыналася вясна. На Саракі сажалі расаду
(Свіслацкі раён).
У Ельнінскім павеце дзеці праводзілі цікавую гульню: выконвалі
пахаванне “трункі” з насякомымі, спявалі: “Жылі не сяляне, памерлі
не радзіцелі” (Дабравольскі, 1914). Малыя і дарослыя гушкаліся на
арэлях, “каб лён рос” (Шумілінскі раён).
Пліска. Праваслаўны прысвятак па сутнасці не адрозніваецца
ад каталіцкай Прыскі (гл. 10 сакавіка). “На святога Пліска праб’ець
лёд і пліска” (Насовіч, 1874).

Чакаю цябе, шпачок!

САРАКІ НА СЛУЧЧЫНЕ
З выраю прылятае жаваранак, от затым у гэты дзень жанкі
пякуць маленькія патапцы і называюць іх жаваранкамі. Птушачак
абліваюць засалоджанаю вадою з макам і даюць дзецям. Іншыя
пякуць хлеб і на булках зверху кладуць з цеста як бы барану, серп,
касу, саху або яшчэ што-небудзь з гаспадарчых прыладаў. Гэтыя рэчы
падсушваюць і трымаюць за абразамі з грамнічнаю свечкаю...
(Сержпутоўскі, 1930).

САРАКІ НА ВІЛ ЕНШЧЫНЕ І НАВАГРУДЧЫНЕ
...Сяляне заўважаюць: калі снег яшчэ ляжыць на стрэхах, то зіма
будзе даволі ўстойлівая. Яны кажуць: “Калі Саракі заста лі снег на
стрэхах, то Благавешчанне (25 сакавіка) — на зямлі, а Юр’я (23
красавіка) — у гарах”. Есць павер’е, нібы ў гэты дзень вылятае ў нашу
старонку (з цёплых месц) сорак “выраяў” — птушак.
Вядома, што ў вясковым побыце адной з вялікіх асалод у
вясковых хлопчыкаў лічыцца адшукванне птушыных гнёздаў і яек.
Каб у сваю пару быць шчаслівымі ў той справе, сяляне ў некаторых
мясцінах выкарыстоўваюць наступны сродак. Старэйшыя ў хаце
падгаворваюць дзяцей, каб яны, па магчымасці, раней усталі на
“Саракі” і нанеслі ў хату дроў. Хто з іх раней падымецца і выканае
ўказаную ўмову, той будзе мець больш поспеху потым у адшукванні
птушыных гнёздаў і яек...
У іншых месцах дзеці неапранутымі стараюцца тройчы абабегчы хату і праз акно ўкінуць 40 трэсак, узятых з таго месца, дзе колюць дровы, або цераз страху босыя хлопчыкі перакідваюць 40
трэсак.
Калі хто-небудзь з сялян убачыць у той дзень вырай, які ляціць,
то гэта, па перакананні народа, знак яго будучага поспеху і шчасця
ва ўсім. Асабліва наглядаюць гусей і жураўлёў: ці ляцяць яны кожны
асобна, па аднаму, ці цэлымі ланцугамі. Калі гусі і жоравы “ляцяць па
адном, дык і на жыта будзець добры ўраджай, і снапы будуць такія
цяжкія, што прыйдзецца насіць па аднаму; як ляцяць па два і па тры,
то і жыта давядзецца насіць так” (Крачкоўскі, 1874).
*Зборава субота — субота першага тыдня Вялікага посту. На
Усходнім Палессі ў гэты дзень праводзілі абрад “споведзі дзежкі”. Яе
мылі, накрывалі новым ручніком, падкурвалі воскам, кідалі туды
вугельчык. Не расчынялі ў ёй хлеб, бо лічылі, што цяжка будзе ісцідзежцы на споведзь.
*Збор (Ізбор, Узбор) — нядзеля першага тыдня (зборнага) пасля
Масленіцы. Лічыўся пачаткам збору селяніна да выезду ў поле. У
адной з песень распавядаецца:
А Збор мовіць гаспадару:
“Слаўны мужу над мужамі,
Тваё дзе ла на торг е хаць,
Зяле за купляць, нарогі каваць”.

Хутка ў поле

У некаторых валачобных песнях Збор ставіцца на першае месца
сярод гадавых святак:
А ішоў напярод да й святы Ізбор,
А святы Ізбор — да бяжыць вада
з гор,
...а рыбка з нор.
А святы І збор да й ле мяшы
купіў.

Свята і зараз вядома на Віцебшчыне.
25/12. Рыгор. “На Рыгора зіма ідзе ў мора” (Паўлюкоўскі, 1934).
У народнай песні спяваецца:
А святы Рыгор спусціў ваду з
гор,
Ваду ў зямлю, а з зямлі траву.

Ф еафан. У народзе прыкмячалі: калі дзень пачынаецца з туману, то варта чакаць добрага ўраджаю льну і канопляў (Ляснічы, 1990).

Дабравешчанне (Звеставанне) — вясновае свята, свята прылёту
птушак. Аб характары яго сведчаць прымаўкі: “На Дабравешчанне
Бог багаслаўляе ўсе расліны”; “На Дабравешчанне і птушка гнязда не
кладзе”; “Дабравешчанне як захоча, дык і бусел заклякоча”. “На
Дабравешчанне звон, а ў морквы дух вон” (траціць сок); “У каго хлеба
шмат, Дабравешчанню рад”; “На Дабравешчанне цёпла — ураджай на
арэхі” (Паўлюкоўскі, 1934).
Праводзілі “гуканне вясны”.
26/13. М іж благавешчыны (да 7 красавіка) — забарона на “запасванне” кароў. У Мінскай губерні была такая завядзёнка: у перыяд
паміж каталіцкім і праваслаўным Благавешчаннем, калі селянін не
выгнаў першы раз кароў да 13 сакавіка, то не выгане і ў
Міжблагавешчыны. “Запасванне” жывёлы ў гэтую пару, на думку
сялян, наклікае на статак ваўкоў, якія прыносяць вялікую шкоду. Каб
пазбегнуць няшчасця, беларус стараецца не даваць у доўг рэчы,
асабліва бёрда (Дземідовіч, 1895).
30/17. Аляксей Цёплы (Аляксей Весняны, Аляксей, Алексій,
Ляксей, Алісійкі). Лічыцца цёплым вясновым днём, з ім звязана
нямала народных прыкмет. “На Ляксея вол павінен з лужы напіцца”
(Паўлюкоўскі, 1934). Чакалі прылёту жура ўля ці бусла. Бусько кажа:
“На Лэксія хоць заб’юся, а з’яўлюся” (Столінскі раён; Талстая, 1986).
Дзень рыбалова. “На Аляксея лёд такі слабкі, што его і рыба хвастом
разаб’е” (Рэчыцкі павет; Пяткевіч, 1884). Плялі сеткі. “Аляксей сеці
садзіць, лодкі смаліць, рыбу коліць”. Аглядалі (“тварылі”) вуллі. На
Палессі вядома прымаўка: “На Цёплага Аляксея рыба ідзе на нераст,
карова на верас, а бортнік на хвою”. Калі былі цяжкасці з сенам, то
палешукі не чакалі Юр’я, не звярталі ўвагу на Міжблагавешчыны, а
выганялі “тавар на чарнагалоў”, першую зеляніну ў балоце, або “на
верас”. Тут мелася на ўвазе любая мінулагодняя расліннасць, якую
мусілі перабіраць згаладалыя пасля цяжкай зімы каровы.
У некаторых раёнах пачыналі сеяць лён, авёс. “Аляксей сохі
чэшыць, хамуты строе”. Не ткалі, перад сном дзяўчаты гадалі пра
будучае замужжа. “Святый Олэксію, я на Тобі лён сію. Дай, Божэ,
знаты, з кім буду ў пары стаяты” (Пінскі раён; Талстая, 1986).

Красавік
Красавік сініць і дзьме, бабам цяпло нясе, а мужык
пазірае ды галавою ківае.
У красавіку грымот — цёплы будзе год.
Красавік сушыць, нічога з зямлі не рушыць.
У красавіку зямля грэе.
У красавіку дождж праходзіць, сонца грэе —
тады ўсякі не збяднее.

Назва чацвёртага месяца года паходзіць ад слова “красаваць”,
бо ў ім з’яўляюцца першыя краскі-кветкі. Гэтаму адпавядае і другое
найменне, што сустракаецца ў старажытнай літаратуры,— кветень. У
прыватнасці яго ўжывае Ф. Скарына ў “Малой падарожнай кніжцы”.
Такая ж форма захавалася ва ўкраінскай мове — квітень і польскай
— kwiecień. У старажытных славян чацвёрты месяц яшчэ вядомы як
беразоль. А ў чэхаў гэта duben, у літоўцаў — balandis і г. д.
Рускі апрель (таксама ў англічан, французаў, немцаў) паходзіць
ад рымскага аргіііз, што азначае “адчыняць”. У гэты месяц у Італіі
адчыняліся дзверы вясны, распускаліся на дрэвах пупышкі.
Пачатак апрыліса ў рымлян прысвячаўся двум багіням. 4 красавіка распачыналася сямідзённае свята Магалерыя. На ім ушаноўвалі маці багоў Цыбелі. А свята Цэрэаліі адзначалася ў гонар багіні
земляробства Цэрэры, апякункі збожжа і пладоў, маці-карміцелькі
ўсіх жывых істот, у тым ліку і людзей. Лічылася, што ад яе пайшла
ўсякая культура, якая звязана з земляробствам. “Вынаходніцы”
земляробства ахвяравалі мёд, малако, збожжа, розныя плады і кветкі.
Трэцім важным святам былі Паліліі. Яны праводзіліся 21
красавіка ў гонар божышча пастухоў Палеса, якраз у дзень заснавання Рыма. Падчас святкавання рымляне асаблівую ўвагу
звярталі на жывёлу: ачышчалі яе памяшканне, упрыгожвалі зелянінаю, абкурвалі сераю. У ахвяру Палесу прыносілі малако.
Праводзілі абрады ачышчэння: пастухі пераскоквалі цераз кастры з
саломы і праганялі праз іх свойскую жывёлу.
Для земляроба настае адказны час: падрыхтоўка насення і выбар аптымальнага дня першага ворыва. На яго сяляне некалі ішлі, як
на свята, мыліся ў лазні, апраналіся ва ўсё белае, выконвалі
прымеркаваныя да тае нагоды абрады, прытрымліваліся павер’яў.

Надзейнай прыкметай гатоўнасці глебы з’яўлялася наступнае:
сціскалі ў жмені невялікі яе камяк і з сілай разбівалі вобзем. Калі
рассыпаўся — “засупоньвай хамут”. Пачалі жабы крактаць — выходзь
у поле. Жаўрук зазвінеў — бяры саху ў рукі. Не без падстаў у народзе
было прынята выязджаць у поле пасля першага грому: следам за ім
усталёўваліся цёплыя пагодлівыя дзянькі. Вопытныя сейбіты аддавалі
даніну павагі традыцыям і больш спадзяваліся на сябе, на веды і
ўменні. Кідалі зярняты раўнамерна праз крок, пазбягалі неглыбокага
іх загортвання. Тэрмін сяўбы залежаў ад рэгіянальных асаблівасцей. У
Паазер’і, напрыклад, пасяўную на яравым кліне пачыналі з аўса (“Сей
аўсы ў гразь — будзеш як князь”; “Сей авёс, як камары з’явяцца”).
Затым ішоў ячмень і пшаніца. Мелі на ўвазе і такое: як цвіце каліна —
без ваганняў сей ячмень; сеялі таксама, калі з’яўля ліся на елках
шышкі чырвоныя, а на соснах зялёныя; з ячменем стараліся
ўправіцца да вылету хрушчоў. Пшаніцу сеялі, калі распускалася
чаромха, а льном займаліся ў апошнюю чаргу.
Народныя прыкметы дапамагалі селяніну выбраць месца пасеву
ў залежнасці ад надвор’я, указвалі на паслядоўнасць вырошчвання
культур на розных палетках. Так, калі чакалася сухое лета, то на
нізінах высявалі лён і гарох, а на ўзгорках — авёс. Канюшыну сеялі па
азімым полі, на папарах — жыта, пасля яго — ячмень, затым — авёс і
грэчку, або ячмень — па бульбе, а лён — па канюшыне, ячмені, цаліне
ці залежы і г. д.
1/19. Дар’я Вясенняя — свята вясны ў некаторых раёнах (Дабравольскі, 1914). На апошні сняжок і ранішні мароз сяляне выносілі
адбельваць палотны.
*Кратчаты (Храстовы, Кросны) тыдзень — пачатак
чацвёртага тыдня Вялікага посту. Пяклі “храсты” (вырабы з цеста ў
выглядзе бараны, іншых сельскагаспадарчых прылад), якія бралі на
засеўкі.
*Благавесны
тыдзень.
Хавалі
з
вачэй
кросны
і
“благавеснавалі” (святкавалі).
4/22. Васіль Сонечнік. “Васіль Сонечнік ледзяшы са стрэх
здымае” (Ляснічы, 1990).
5/23. Ары на (І ры на) . “На Арыну (Ірыну) сей капусту ў расадніках (на расаду)” (Б.г.к., 1926; Паўлюкоўскі, 1934).
*Кросная серада (Серадапосце) — серада на чацвёртым тыдні
Вялікага посту. Таксама пяклі “храсты”.
6/24. Камаедзіца — язычніцкае свята пакланення мядзведзю,
зафіксаванае ў мінулым стагоддзі ў Бягомльскім прыходзе Барысаўскага павета.

СВЯТА КАМАЕДЗІЦЫ
У гэты дзень гатуюць асобную ежу, менавіта: на першую страву
— сушаны рэпнік у гонар таго, што мядзведзь харчуецца пераважна
раслінным кормам, травамі; на другое падаецца кісель, бо звер любіць
авёс; трэцяя страва складаецца з гарохавых камоў, ад якіх і само
свята атрымала назву Камаедзіцы.
Пасля абеду ўсе — і старыя і малыя — кладуцца адпачываць, але
не спяць, а час ад часу пераварочваюцца з боку на бок, нібыта
мядзведзь у бярлозе. Цырымонія працягваецца каля дзвюх гадзін —
усё робіцца дзеля таго, каб мядзведзь лёгка падняўся пасля зімовага
сну. Потым сяляне ўжо не займаюцца сваімі дзённымі справамі,
святкуюць. Паводле павер’я, мядзведзь у гэты дзень абуджаецца ад
спячкі, выходзіць са сваёй бярлогі. Вось і сустракаюць яго
добразычліва.
Пачатак свята бярэ, без сумнення, ад часоў дахрысціянскіх і
служыць верагоднай аргументацыяй таго, што ў данай мясцовасці
пакланяліся мядзведзю. Па ўспамінах старажылаў, у гэтым рэгіёне
некалі былі магутныя лясы і непраходныя нетры, дзе вялося мноства
дзікіх звяроў. Мядзведзь, які вылучаўся сваёй сілаю, ростам, наводзіў
страх на людзей. Каб задобрыць яго, людзі і прыдумалі звычай
ушаноўваць мядзведзя (Шэйн, 1902)...

“Красавік у полі чорны, а ў бары бе лы”

Благавеснік — дзень перад Благавешчаннем. На Століншчыне
кажуць: “Не так бойся Благовешчэння, як бацька яго. Благавеснік —
это бацько Благовешчэння”.

Завітаў бусел-клекатун

7/25. Благавешчанне. Лічылася вялікім святам, святам
прылёту бусла. У Драгічынскім раёне, напрыклад, калі ўпершыню
бачылі белую птушку, то клікалі: “Бусько, бусько, на Тобі галёпу, а ты
мыні дай жыта сторону, на Тобі сырпа, дай мыні жыта снопа”
(Талстая, 1984). Галёпы — пшанічныя пірагі ў выглядзе бусла — пяклі
і на Гродзеншчыне. Шчасціла нібыта таму, хто ўбачыць першага
бусла, які ляціць. А ў таго, каму трапіць на вока стаячы, нібы будуць
балець ногі. Дзеці сустракалі птушку радаснай песняй:
Бусе л, бусе л-кле катун,
Узяў бабу за каўтун...

У гэты дзень забаранялася гарадзіць плот, убіваць у зямлю колле,
не пачыналі сеў, не выганялі першы раз кароў, не вывозілі гной у
поле. Гаспадыня падымалася раней мужа, каб выканаць абрад
“развязвання сахі” (Навагрудскі павет; Крачкоўскі, 1874). У Свіс-

лацкім раёне жанчыны не расчэсвалі валасы, каб “куры расаду не
дралі”. Пасля абеду ў многіх раёнах Беларусі “гукалі вясну”. Спявалі:
У нас сягоння Благаве шчынне .
У нас дзе вачкі — дарагі тавар,
У нас хлопчыкі — дзяшовы тавар...
(Гомельскі п авет; Р адчанк а, 1888)

Песні напаміналі пра далёкія часы куплі-продажу нявест і іншыя
рэлікты. Моладзь наладжвала гульні, карагоды. На паўднёвым усходзе
Беларусі “вадзілі стралу”.
У валачобных песнях апавядаецца:
Благавешчанне — араты на ніву,
Араты на ніву, сядун на прызбу.
Гаспадару, слаўны мужу,
Слаўны мужу над мужамі,
Вазьмі, ваша, нову сошку
Да й коніка варанога,
Варанога, маладога
Едзь жа, ваша, у чыста поле ,
У чыста поле заараць
З соллю, з хлебам...

“Вясня, вясна, што нам прыне сла?”

Пра свята ходзіць шмат прымавак: “Да Благавешчання зіму не
лай і сані трымай” (Лельчыцкі раён; Цітовіч, 1974); “З благавешчанскага цяляці каровы не ждаці” (Барысаўскі павет; Ляцкі,
1898); “На Благавешчанне дзеўка косу не пляце, птушка гнязда не ўе”
(Слуцкі павет; Сержпутоўскі, 1930).
ГУКАННЕ ВЯСНЫ
Дзяўчаты выходзяць да гумнаў, залазяць на стрэхі і, седзячы на
іх, спяваюць цыкл вяснянак, у якіх кожны слупок заканчваецца
выклічнікам “Гу!” Калі ідуць на вуліцу, з тымі ж песнямі водзяць
“танкі”. У Ельні Чэрыка ўскага павета сыходзяцца ля лазні, збіраюць
мялля, г. зн. кастрыцу ад ільну і пянькі, разводзяць агонь. Каля кастра
і спяваюць вяснянкі. (“Так палюць мялля ўсякую вічарыну аж да
васкрэсных днёў”.) У некаторых месцах з вёсак накіроўваюцца на
бліжэйшы пагорак, там і “гукаюць вясну”. Нарэшце, дзе гэты звычай
забываецца, дзяўчаты спяваюць вяснянкі проста ў сябе на прызбах. У
апошні час у “гуканні вясны” большы ўдзел прымаюць і дзяўчынкі
гадоў 12—14.

Галасістая акарына — дзе цям на забаву.
Ганчар з Івянца Франц Це лішэўскі

Вось некаторыя вяснянкі:
А ў нас сягодні Благаве шчаньня! Гу!
Рудне цкія6 дзе вачкі, пярайдзіця к нам. Гу!
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Рудня – вуліца сяла Юркавічы (заўвага Раманава).

А ў нас хлопчыкі — дзяшовый тавар. Гу!
Па дзе вяць на шэляг, дзе сяты паддачы! Гу!
Рудне цкія хлопчыкі, пярайдзіця к нам. Гу!
А ў нас дзе вачкі — дарагі тавар. Гу!
Па сто рублёў каса, на тысячы краса. Гу!..
Вясна, вясна, што нам прынясла?
Дзеўкам узросту, а хлопцам каросту!
Дзеўкі смяюцца, а хлопцы шкрабуцца!..
(Гомельскі п авет; Р аман аў, 1912)

ВАДЖЭННЕ “СТРАЛЫ”
...Дзяўчаты ідуць з пагорка чарадою ўздоўж вуліцы на другі
канец вёскі і спяваюць:
Ой, пушчу стрялу да по ўсе м сялу.
Ой, і я ле лі,— да па ўсе м сялу7.
Ой, ляці, стряла, по коне ц сяла!
Ой, убій, стряла, добра моладца!
Ой, ляжыць це ла, як бумага бе ла.
Ой, ніхто к це лу не прыступіцца.
Прыступілася адна Йванаўна.
Ой, узяла це ла да й на ручанькі,
Пане сла це ла да й да цэркаўкі.
Сама цэркаўка й атварылася,
Самі свечы да запаліліся,
Самі кнігі да зачыталіся.
Ой, сама я се ла да ля це ла бе ла,
З мяне, маладой, да слёзкі палілі.
Ой, сама я це ла да на ручкі ўзяла,
На ручкі ўзяла, ох, заплакала:
— Ох ты це ла маё, це ла,
Ой, зачым я ля цябе се ла...

У канцы вёскі дзяўчаты робяць карагод і танцуюць пад спевы.
Вечарам у гэты дзень наймаюцца музыкі, і ў абранай хаце наладжваецца пагулянка (Рэчыцкі павет; Грузінскі, 1891).
*Засеўкі. Звычайна пачыналі на Хрышчатым тыдні або пасля
Благавешчання. Селянін адзяваўся ў чыстае, браў з сабою грамнічную
свечку, “храсты”, асвечаную галінку вярбы, яйкі. Абходзіў тры разы
каня з сахою, даваў ахвяру зямлі, духу нівы (ко стачкі ад рытуальнай
ежы, яйкі, “храсты”), ставіў галінку вярбы, свечку і араў. Сеялі ў
суботу або нядзелю “ў поўню”, каб былі каласы поўнымі (Кобрынскі
павет; Крачкоўскі, 1897).
У Гомельскім павеце раілі: “Пшаніцу лепш сеяць у тры тэрміны:
раннюю — да Юр’я, сярэднюю — калі ў жыта высыплеце колас і
познюю — адначасна з грэчкай. Грэчку ж лепш усяго сеяць за два
тыдні да Купалы” (Раманаў, 1912).
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Падобнае паўтарэнне пасля кожнага радка.

У гонар таго, што асноўныя работы пачыналіся ў селяніна не ў
хаце, а на двары і менш прыходзілася карыстацца асвятленнем,
выконвалі абрад “Жаніцьба коміна” (апісанне яго гл. 14 верасня): “Ек
засеўкі — будуць топіць, варыць, а до коміна вяжуць хмель да сухімі
зернятамі посыпаюць” (Тураўскі слоўнік, 1982).
Благуста
— наступны дзень за
Благавешчаннем
на
Корбыншчыне. “На Благусту сій капусту” (Талстая, 1986).
9/27. Матрона. “На Матрону шчупак хвастом лёд прабівае”
(Паўлюкоўскі, 1934).
14/1. Прабудж энне дамавіка. Паўсюдна вядома: “Апрэль —
нікому не вер”. У гэты дзень нібыта прабуджаўся дамавік, таму трэба
было хлусіць, каб заблытаць яго (Крачоўскі, 1874).
Мар’я. У памяці людзей звязана з разводдзямі, за якімі яна
прыходзіла, пасля чаго з’яўлялася надзея на вялікую траву. Калі ў
ясную ноч прыбывала вада, то лічылася, што суха будзе ў жніво на
хлебнай ніве” (Ляснічы, 1990).
15/2. Палікарп. Дзень Палікарпа асацыіруецца з голадам, бо

раней да гэт ага часу адсяваліся, і часцей апошнім зернем. “На
Палікарпа пачат ак бясхлебіцы” (Паўлюкоўскі, 1934).

Не звычайныя пасажыры на Ясе льдзе

16/2. Мікіта. На Мсціслаўшчыне гавораць: “На Мікіту няма ні
зімы, ні лета”. У іншых раёнах кажуць: “Калі на Мікіту крыгаход, то
няма ні клёву, ні лову рыбаловам” (Ляснічы, 1990).
Пачатак Пахвальнага тыдня — тыдня перад Вербніцай. Назва
паходзіць ад дзеяслова “хваліцца”. “Дзіка качка яйцэм похваліцца”;
“На Похвальный тыжэнь хаты не начытаюць рабіці. Кажуць, урэдный
ён” (Лельчыцкі раён); “Похвальная похваліць, то Вэрбная поправіць”
(Пінскі раён); “Нельзя беліць хату, снаваць кросна: пахвалісса зрабіць
— не пахваліла знасіць” (Мазырскі раён; Талстая, 1986).
Пахвальная пятніца — дзень на Пахвальным тыдні. На Піншчыне мылі ўсе дзежкі.
21/8. Руф (Рухлы) — прысвятак, у беларусаў Смаленшчыны
лічыўся апошнім днём зімы. Руф рушыць снягі, зіму. “Пуд снег
пудзіць, а Рухлы атусюль парушыць — і з гор, і з лясоў, і з раўкоў”
(Дабравольскі, 1894).
Радзівонаў дзень — пачатак палявых работ на поўначы Беларусі (Ляснічы, 1990).
*М езіна субота — дзень перад Вербніцай (Тураўскі слоўнік,
1984).
*Пахвальная субота — дзень на Пахвальным тыдні. Не працавалі, святкавалі (Талстая, 1986).
23/10. Юры . “Як настане Юр’ева раса — не патрэбна коням
аўса” (Сахараў, 1937).
Войцах. “Святы Войцеху выпусціў жаўранка з меху” (Сахараў,
1940).
*Вербніца (Вербіца, Вербіч, Вярба, Вербная нядзеля) — нядзеля перад Вялікаднём. Пачатак Вербнага (Страстнага) тыдня. У
царкве асвячалі галінкі маладой вярбы, адзін аднаго сцябалі імі,
прыгаворваючы: “Вярба б’е, не я б’ю, за тыдзень — Вялікдзень. Будзь
здаровы, як вада, будзь багаты, як зямля!” Галінкі тыя захоўвалі.
Прашаптаўшы замову, вярбою гналі першы раз кароў на пашу.
“Верба свята — нова лята, верба пасвіці ў поле гнала”. На Тураўшчыне
казалі: “Вербіч не пройшоў, то кожуха не кедай. Прыдзе Вербіч —
кожуха торбіч” (Тураўскі слоўнік, 1982). У Крупскім раёне гаварым:
“Свята Вербніца сошкі правіць” (Грынблат, 1967).
24/11. Анціп — ахоўнік зубоў. Святкаваўся толькі тымі, у каго
часта баляць зубы, і знахарамі, якія шэпчуць ад з убнога болю
(Раманаў, 1912).
Пачатак *Белага (Вербнага) тыдня. *Чысты панядзелак. Бялілі і мылі хаты. Існавала такая прыкмета: як зязюля закукуе за 12

дзён да Юр’я (6 мая) на “голы” лес, то не чакай ураджаю і будзе
хварэць жывёла (Раманаў, 1912; Цэбрыкаў, 1862).
25/12. Марк. “Дождж на Марка, дык зямля, як скварка” (Б. с.
к., 1937). У Свіслацкім раёне, дзе многія ведаюць польскую мову,
згадваючы Вялікдзень, кажуць: “Ек бэндзе Вельканец на свянтэго
Марка, то на земі не бэндзе ні еднэго недовярка” (не зусім веруючага).
*Чысты аўторак. На Случчыне сцвярджалі: “У Чысты панядзелак і аўторак не можна ў хаце трымаць чаго-небудзь нечыстата, бо
на людзей і на говядо нападуць паршы” (Сержпутоўскі, 1930).
26/13. Серада, пятніца паміж рускім і каталіцкім Юр’ем. На
Віцебшчыне лічылі: калі ў гэты перыяд народзіцца жарабя, то яго
з’есць воўк (Нікіфароўскі, 1897).
*Дравяная страсць — серада на Страстным (Белым) тыдні.
Мыюць у хаце ўсё драўлянае (Талстая, 1986).
*Дравесны чацвер — тое, што і серада.
*Чысты (Жыльны, Вялікі) чацвер (Жыльнік) — чацвер на
Вербным тыдні. Хадзілі мыцца ў лазню, на “бягучую ваду”, на расу,
каб не было на целе хвароб, клапоў у хаце: “Чысты чацвер вулкі
чысце, дваркі мяце, слядкі кладзе... к святому Вялічку”. У хаце ўжо
ўсё было памыта, бо, як лічаць на Свіслаччыне, у гэты дзень нельга
мыць — “зальеш Хрысту вочы”. Варылі вячэру (нават з дванаццаці
страў), у некаторых раёнах не елі — “жыльнікавалі” да Вялікадня. У
Смаленскай губерні заклікалі на вячэру “марозам”:
Мароз, мароз,
Ідзі кісе ль ісць!
Ня бе й наш авё с.
Вясна-красна
Каля рэчышкі ішла,
К нам прышле ,
Ле та прынісла.
(Д абр авол ьс кі, 19 14 )

Аралі і сеялі. “Чысты чацвер ячмень засяваець”; “Вялікі чвэртак
— гаспадар ідзець у поле з сівым канёчкам ды із плужочкам,
пачынаець поле араць яравое”. Прыкмячалі: як на Чысты чацвер
добрае надвор’е, то і на Ушэсце будзе такое ж.
У Лельчыцкім раёне праводзілі абрад “мыцця хлебнай дзежкі”.
Каля хаты рабілі “аганец” (касцёр) са смецця, падмеценага ў хаце і
вакол яе. Дзежку ля “аганьца” мылі. Затым аблівалі выкарыстанай
вадою хату. На Мсціслаўшчыне раніцай пралі леваю рукою
“чацвярговыя ніткі”. Потым сатканым з іх палатном перавязвалі
раны. Наглядалі за надвор’ем: дождж у той дзень абяцаў малако ў
кароў.

ЧЫСТЫ ЧАЦВЕР
...Напярэдадні яго выстаўляюць на двор кавалак хлеба і каліва
солі, і калі хлеб на працягу ночы не замерзне, то яравыя не
пашкодзяцца ад маразоў. Для здароўя карысна той хлеб з’есці пасля
лазні, у якой мыюцца да ў :ходу сонца, гаворачы, што і воран перад
гэтым днём “купае сваіх дзяцей”.
Некаторыя, збіраючыся ў лазню, бяруць з сабою маленькі
каменьчык і становяцца на яго праваю нагою ў час аблівання. Камень
іншы раз зберагаюць да будучага года. Залазячы на палок,
прыгаворваюць: “Хрышчоны на палок, нехрышчоны з палка”.
Выходзячы з лазні, пакідаюць на палку вядро вады і венік для
“хазяіна” і, перахрысціўшыся, шэпчуць: “Табе баня — на стаянне, а
нам — на здароўе”. Словам “хазяін” велічаюць дамавога, словам
“нехрышчоны” просяць нячыстага пакінуць палок.
Тых жа абрадаў прытрымліваюцца ў лазнях таксама і ў іншыя
дні.
У Чысты чацвер нікому нічога не дадуць, асабліва агню,
падазраючы, што просячы прыйшоў з прыхамаццю, г. зн. са злымі
намерамі.
Калі ў Чысты чацвер бывае вецер, то будзе ён да самага Узнясення; калі добрае надвор’е, то да згаданага дня чакаюць такое ж.
Свечка, з якой стаяць у той дзень у царкве, называецца
“стрэстнаю” і захоўваецца для розных выпадкаў. Яе запальваюць у
час моцнай навальніцы, пры хваробах абкурваюць людзей і жывёлу, а
таксама пчол, перасцерагаючы іх ад нападзення іншых пчол. Кажуць,
нібы ў Чысты чацвер сходзіць на зямлю Ісус Хрыстос і па гэтым
вераванні пякуць
асобны хлеб,
які
называюць
“стульце”
(Дабравольскі, 1914).

28/15. Пуд. На Смаленшчыне зазначалі: Руф рушыць, а Пуд
т ак “пугне” снег, што яго не заст анецца ў равах (Пабрыкаў, 1862).
*Чырвоная (Вялікая, Велікодная) пятніца — дзень на Вербным т ыдні. Р ыхтаваліся да вялікага свят а. Пасцілі шчырым пост ам, толькі сыту з мёду пілі (Лельчыцкі раён). На Смаленшчыне
сеялі гарох, каб добра ўрадзіў (Дабравольскі, 1914).
29/16. Арына. Прысвятак, які атрымаў жаночае імя, арыент аваў сялян у т эрмінах пасадкі на агародзе. “На Арыну сей капусту
на расаду” (Б. с. к., 1937).
*Красная (Велікодная, Вялікая) субота (Таўкушчы дзень)
— апошні дзень перад Вялікаднём. Пяклі пірагі, фарбавалі яйкі
цыбульнікам ці васковымі жамерынамі (васкадавам). На Мазыр-

шчыне фарбавалі ў чырвоны колер, але калі хто-небудзь з родных
паміраў у годзе, дык — у чорны ці які іншы. Хадзілі на могілкі
прыбіраць. Палілі кастры. Усю ноч у хатах гарэла святло.
30/17. Зосім. Згодна народным паданням, гэт а ахоўнік пчол
(Цэбрыкаў, 1862; Дабравольскі, 1891; Р аманаў, 1912). Ён упамінаецца ў многіх пчаліных замовах.
Андрыянава ноч (Андрэй). Вядома ў некат орых раёнах
Палесся як ноч дзявочых гаданняў і варажбы пра замужжа. Гадалі
на канапляным семені, якое пабывала ў царкве. Прасілі ў
Андрыяна, або Андрэя, каб прысніўся той, з кім дзяўчына будзе “у
пары на вясне”. “Свят ы Андрэю, канапелькі сею” (Слуцкі павет;
Сержпут оўскі, 1930).

Вялікдзе нь у Моталі

“Святое

Вялічка ды гуляць вяліць з красным яе чкам…”

* Вялікдзень (Вялігдзень, Вялікадзень, Вялічка, Пасха) —
вялікае гадавое вясновае свята, карані якога вядуць у глыбокую
старажытнасць. Як ужо згадвалася, ім некалі адкрываўся новы
каляндарны год. Пазней царква замацавала яго ў сваім “рухомым”
пасхальным календары. Свята пачыналася “ўсяночнай”. З Краснай
суботы на нядзелю многія не спалі, на вуліцах гарэлі кастры, чулася
стральба, некаторыя шукалі папараць-кветку, у царкве свяцілі
пафарбаваныя яйкі, пірагі, мак, хрэн, мяса і інш. Раніцай хадзілі
глядзець “гульню” сонца, пафарбаванымі яйкамі гулялі “ў біткі”, качалі
іх, гушкаліся на арэлях, вадзілі карагоды.
У валачобных песнях, якія выконваліся на Вялікдзень,
гаварылася:
Старым і малым яе чкі качаць,
Яе чкі качаць, святцаў
праважаць.
А гэта святца адзін разочак у
гадочак…

А таксама:
Святое Вялічка ды гуляць вяліць
Малым дзе ткам з красным
яе чкам,
Старым мужам —
мужжыванне йка,
Старым бабкам —
пагуканне йка,
Маладым малайцам —
паляванне йка,
Маладым пане нкам —
пагулянне йка…

Лічылася, што на Вялікдзень пачынае кукаваць зязюля.
На Случчыне дзяўчаты скакалі цераз сані. “Каторая, пераскакваючы, упадзе, тая застанецца старою дзеўкаю дзеваваць”
(Сержпутоўскі, 1930). У некаторых раёнах Гомельскай вобласці
“вадзілі стралу”.
*Каталіцкая Пасха. Звычайна бывае раней праваслаўнай (гл.
дадатак). На Шуміліншчыне гавораць: на каталіцкую Пасху і ў суботу
перад ёю нельга садзіць бульбу, бо завядуцца чэрві.
БІЦЦ Ё І КАЧАННЕ ЯЕК
Сустракаючыся, адзін пытаецца ў другога: “Будзем біць яйкі?”
“Будзем,— адказвае той,— дай найперш пакаштаваць” (г. зн.
паспрабаваць). Яны мяняюцца яйкамі і спрабуюць іх асцярожна на
зубы. “Нешта, брат, тваё дужа крэпкае ці ж фальшывае”.— “А тваё
яйка крапчэй, давай мяняць”.— “Не, не хачу, будзеш бітца по сабе” (г.
зн. не мяняючыся).— “Ну, будзем, дзяржы”.— “Не, ты дзяржы”.

Пачынаюць спрачацца, каму трымаць яйка і каму біць. Нарэшце,
адзін згаджаецца, а другі б’е. Чыё яйка разбілася, той прайграў і
павінен аддаць яго таму, хто пабіў.
Мяшчане вялікія аматары да гэтай забавы, і, бывае, хто-небудзь
у дзень прайграе ці выйграе сто яек і больш. Каб мець поспех у той
справе, многія перад святам набываюць і фарбуюць яйкі цясарскіх
кур, вельмі моцныя, і плацяць па 50 к. за адно і даражэй. Некаторыя
па-майстэрску ўмеюць рыхтаваць так званыя “наліванкі”, г. зн. для
моцы шкарлупы ўліваюць у яйка воск, волава і інш. Аднак калі
адкрываецца такая падробка, то ў ілгуна не толькі забіраюць усе
пабітыя ім яйкі, але нават зрываюць шапку з галавы, топчуць яе
нагамі і пагражаюць, што “дадуць яшчэ і па патыліцы” (па шыі).
Выйграныя яйкі, разбітыя з двух бакоў, называюцца “шупікамі”,
імі зноў гуляюць, іх качаюць. Цэлыя яйкі шкадуюць качаць, таму што
яны псуюцца і бываюць непрыгоднымі для біцця. А “шупікі” ўжо
больш ні для чаго не спатрэбяцца, як толькі для качання і ежы. Для
качання яек ставіцца на роўным месцы пад схіл лубок або невялікая
дошчачка і кожны па чарзе пускае па ёй сваё яйка. Якога ён
дакрануўся сваім, тое выйграў (Дэмбавецкі, 1882).
“ЯЙКА ПАД ШАПКАЙ”
Гуляюць так. Адзін бярэ яйка і кладзе яго пад шапку ўдоўж або
ўпоперак — гэту тайну трэба адгадаць. Другі паверх шапкі кладзе
палачку, стараючыся размясціць яе ў такім кірунку, у якім, на яго
думку, пад шапкаю ляжыць яйка. Калі палачка будзе размешчана
правільна, загадка, значыць, адгадана, і той, хто ад гадаў,

атрымлівае яйка. У адваротным выпадку ён аддае сваё (Навагрудскі павет; Крачкоўскі, 1874).
ГУЛЬНЯ У ТУРА
Дзяўчаты, узяўшыся за рукі, утвараюць вялікі круг, які называецца “горадам”. Дзве становяцца ўнутры круга, дзве — па-за ім.
Першая і другая пары бяруцца за стан, як у польцы, і пачынаюць
хадзіць уздоўж круга ў супрацьлеглыя бакі, пры гэтым па чарзе
спяваюць наступную песню.
Адразу ўсе дзяўчаты хорам:
А Тур сваі жаночкі лычыць,
А Тур сваі маладэнькі.
Нашчо, Туру, жаночкі лычыш?
Нашчо, Туру, маладэнькі?

Пара ўнутры круга:
Каб м’ня вывюў з чэрэшне вага саду,
Каб м’ня вывюў з зэлэне нькага.

Пара па-за кругам:
Чаго, мыла, да саду ходыла?
Чэрэшнё вы квіты ламала.
Нашчо, мыла, квіты ламала?
Паповычу-дзяковычу за шапачку клала,
Паповычу-дзяковычу маладэнькаму.
Нашчо, мыла, за шапачку клала?
Каб м’ня вывюў з чэрэшне вага саду,
Каб м’ня вывюў з зэлэне нькага.
А дэ, мыла, каня падзіла?
Ой аддала пановычу,
Пановычу-дзяковычу маладэнькаму.
Нашчо, мыла, пановычу дала?
Каб м’ня вывюў з чэрэшне вага саду,
Каб м’ня вывюў з зэлэне нькага.

Песня паўтараецца з 15-га па 20-ы радок уключна з заменаю
слова “каня” словамі “ўздэчку, сядло, шапку, сюрдук, пояс і чобуты”, а
затым працягваецца:
А дэ, мыла, кашу падзіла?
Выкінула пад прыпе чак.
Нашчо, мыла, кашу выкідала?
Жэб не було мылому істы.

Далей спяваецца на іншы матыў. Пара па-за кругам:
А я пе рстэнь пакачу,
Так і жону ізышчу.

Пара ў крузе:
А мы пе рстэнь зловымо,
Так і жоны нэ дамо.
А я мост ізмашчу,
Так і жону ізышчу.
А мы мост зломымо,
Так і жоны нэ дамо.
А мы хліба напе ком, так і жону отбе рым.
А мы хліб ізьімо, так і жоны нэ дамо.
Мы горылкі нажэнім, так і жону отбе рым.
Мы горылку вып’е мо, так і жоны нэ дамо.
А мы пыва нажэнім, так і жону отбе рым
А мы пыво вып’е мо, так і жоны нэ дамо.
А мы мэду нажэнім, так і жону отбе рым.
А мы мэд вып’е мо, так і жоны нэ дамо.
А мы выно вып’е мо, так і жоны нэ дамо.
А мы дзё гцю нажэнім, так і жону отбе рым.
А мы дзё гоць вылье мо, так і жоны нэ дамо.

Увесь хор:
А Тур жону спуйніў, з ё ю шкуру здоніў.

Пры апошнім куплеце дзяўчаты, якія хадзілі ўнутры круга,
выбягаюць адтуль, а каторыя звонку, іх ловяць. Гэтым гульня
заканчваецца (Бельскі павет; Машкоў, 1894).

Працяг *Велікоднага тыдня. Нядзеля, панядзелак, аўторак
называліся Вялікімі. Не працавалі, не гулялі. У валачобнай песні
гаворыцца:
Пе ршы дзе нь пірагі маюць,
А сярэдні дзе нь пагуляюць,
А пасле дні дзе нь выпраўляюць.

У большасці раёнаў Беларусі хадзілі валачобнікі. Спявалі песні
гаспадару і гаспадыні, дзяўчыне, хлопцу, бабцы і інш.

Травень
У т равень будз е мужы к управен.
У май каню с ена д ай, а с ам на печ уцякай.
М ай — жы вёлу ў поле пхай.
М ай зя млю г рэ е, а с іверам вее.
М ай халод ны — не буд зеш г алодны.
Сухі марац, мокры май — будз е жыт а, я к гай.
М окра ў маі — будуць пышныя караваі.
Як у маі суха, т о пад ця гвай бруха.
Як ідз е дожд ж у с акаўцы, т о хлеба будз е ў рукаўцы.
а як у маі — будз е і ў гульт ая .
М айская т рава галод наг а кормі ць.
Грымот ы ў маю спры яюць урад жаю.
М ай — і пад куст ом рай.
М ай халод ны , г од хлебарод ны.

Сучаснай беларускай літаратурнай назве месяца май адпавядае
старажытнабеларуская т равень , якая паходзіць ад слова “трава”, бо
ў гэтым, пятым месяцы года зямля пакрываецца зеленню. Такое
найменне захавалася не толькі ў старажытных пісьмовых крыніцах,
але і ў вуснай народнай творчасці. М ай — адзіная ў нас назва, узятая
з лацінскай мовы. Тая ж лацінская аснова таксама ў нямецкай і
французскай мовах — mai, англійскай — may, польскай — maj,
венгерскай — május, рускай — май і інш.
Рымляне прысвячалі месяц багіні зямлі Маі. У канцы красавіка і
пачатку мая яны адзначалі вясёлае свята Фларэлія ў гонар багіні
кветак Флоры. У прыватнасці, у першы дзень апошняга месяца вясны
быў звычай садзіць дрэва, што называлі “маем”. У славян, у тым ліку
беларусаў, захаваліся абрады з “маем” на Сёмуху. Падобны ў нас і
старажытных рымлян і абрад ўшанавання памяці нябожчыкаў. У
рымлян ён выконваўся 9 мая.
Католікі прысвячаюць май Божай Маці — Марыі. Штодня ў
касцёлах адбываецца так званае маёвае набажэнства. Фігура Багародзіцы ўсюды, дзе яна ўстаноўлена, упрыгожваецца.
Май, працягласць дня ў якім павялічваецца на 1 гадзіну і 42
хвіліны, з’яўляецца найпрыгажэйшай парой года. Цвітуць бяроза,

клён, чаромха, наогул усе дрэвы і кусты. Паплавы і паляны
пакрываюцца кветкамі. Прырода напаўняецца спевамі птушак, што
паспелі ўжо вярнуцца з выраю. З’яўляецца шмат насякомых, майскія
жукі захопліваюць зялёналісцевыя дрэвы.
На палях рунеюць азімыя, узыходзяць яравыя. Калі пайшла ў
трубку пшаніца, можна сеяць кукурузу і іншыя цеплалюбівыя
культуры. Народная прыкмета перасцерагае: нельга сеяць пшаніцу
раней распускання дубовага лісця. А як на дубе апушылася першая
макаўка і раскрываецца бярозавы ліст — лепшая пара для сяўбы
аўса.
У залежнасці ад надвор’я, адпаведных прыкмет, бульбу садзілі
ад першага дня месяца і да Міколы; калі ж чакалася вільготнае лета,
то загортвалі яе не глыбока. Пры пасадцы агародніны звяраліся з
месяцавым календаром: спрыяльная пара — поўня. У замаразкі — а
гэта звычайная з’ява для мая — расаду накрывалі рыззём, паблізу
садовых дрэў ставілі посуд з вадою, наладжвалі дымныя кастры.

Высвяціла соне йка драўляныя карункі.
Рэзчыкі па дрэве з Ве ткі Барыс Міхале нка, Пё тр і Леанід Грыбоўскія

1/18. Кузьма. Гэты прысвятак, як і многія іншыя ў календары,
служыць арыенцірам для селяніна ў выкананні розных работ. “У дзень
святога Кузьмы сеюць моркву і буракі” (Паўлюкоўскі, 1934). На
Паазершчыне гаварылі: “Май Кузьма з морквінай сустракае, а Пахом
з гурком праводзіць” (Ляснічы, 1990). Тут таксама садзілі часнок і
іншыя караняплоды. Прычым стараліся тое рабіць у поўню, бо лічылі,
што ў такім выпадку гародніна пойдзе не ў траву, а ў корань.

Пачатак * Праводнага (Вархушына, М ёртвага) тыдня (Провады). Серада пасля Вялікадня. У Драгічынскім раёне пасля работы
вечарам зіму “ганілі”; на Піншчыне кідалі шкарлупінне з яек на ваду і
спявалі: “Ідзі, зіма, бо ты нам хліб выела”; кідалі чырвоныя яйкі або
камяні на поўнач, на вароты са словамі: “Пошла, зіма, до Кіева, а нам
лето покінула” (Талстая, 1986).

Добрай хаце – прыгожая аздоба. Ве ткаўскі майстар. Андрэй Кушняроў

Птушка надзе і. Народны майстар з Барысаўшчыны Міхаіл Ржэвускі

*Людавы дзень — чацвёрты дзень святкавання Вялікадня. Білі
і качалі яйца з лубкоў. Гушкаліся на арэлях (Віленская губерня;
Кіркор, 1882).
*Градавая серада. Серада на Велікодным тыдні. Не працавалі,
каб летам поле не пабіў град. Праводзілі абрады каля студні.
*Вялікадне мёртвых (Наўскі Вялікдзень, Шопшы Вялікдзень, Бабскі Вялікдзень, М ёртвы Вялікдзень, Наўская Пасха,
Наўскі чацвер). Чацвер на Велікодным тыдні, дзень памінання на
могілках памерлых. Парадкавалі магілы, вешалі новую хусцінку ці
стужку на крыж. Рассцілалі на магілах ручнікі, палатно і выстаўлялі
яду. Пасля памінання пакідалі чырвонае яечка, хлеб і інш. У
Кобрынскім раёне расказваюць: “У нас колыся купалы (аблівалі
вадою.— А. Л.) на Вэлыкдэнь дэвок, а у чатвэр — дэўкі хлопцаў”
(Талстая, 1986).
5/22. Ляльнік. Свята заклікання вясны ў гонар багіні Лады
(Лялі). Дзяўчаты на лузе выбіралі самую прыгожую сяброўку, апраналі
ў белую кашулю, упрыгожвалі зялёнымі галінкамі, вянком з кветак і
саджалі сярод малочных пачастункаў. Вадзілі каля яе карагоды і
спявалі:
Благаславі, маці,
Ой, Лада, маці!
Вясну заклікаці...

ЛЯЛЯ
Беларусамі яна ўяўляецца ў выглядзе маладзенькай, прыгожай,
прывабнай, высокай дзяўчыны. Святкаванне ў гонар яе бывае
напярэдадні Юр’ева дня. Звычайна гадзіны ў тры па полудні на
чыстым лузе (а іншы раз каля хаты ў агародзе) збіраецца карагод
маладых дзяўчат. Выбраўшы сабе сяброўку, што ўпаўне адпавядае іх
паняццю пра Лялю, карагод беларусачак апранае яе ў доўгі белы
саван, перавязвае ёй шыю, рукі і стан усякай зеленню, а на галаву
кладзе вянок з розных вясновых кветак. У такім уборы саджаюць
дзяўчыну на дзярновую лаўку, на якой з аднаго боку стаяць гладыш з
малаком, масла, яйкі, смятана і сыр, а з другога — хлеб; ля ног Лялі
ляжаць некалькі вянкоў з зелені, адпаведна ліку дзяўчат з карагода.
Затым, узяўшыся за рукі, карагод дзяўчат скача вакол Лялі і спявае ў
гонар яе песню. Яна завяршаецца наступнаю просьбаю:
Дай нам жытцу
Да пшаніцу,
У агародзе —
Сенажаць,
Поўны грады,

Роўны зрады.
Напеў песні працяглы і яе спяваюць вельмі доўга, пасля кожных
вершаў (двух радкоў.— А. Л.) выгукваюць: “Ляля, Ляля, на ша Ляля!”
Закончыўшы танцы і спевы, карагод сядае ля ног Лялі і зноў пачынае:
Наша Ляля, Ляля
Нас корміць зусім,
Каб з вясны на ле та
Усё , што тут гэта,
Гадавала заўсім.
Ляля, Ляля,
Ой да Ляля, Ляля!

Тут Ляля раздае ўсім па чарзе малако, масла, сыр і г. д., пакуль,
урэшце, нічога не застанецца. Пасля дзяўчаты ўстаюць і зноў скачуць
вакол яе, прыпяваючы тую ж песню. У час скокаў і песні Ляля бярэ
вянкі і кідае на танцаўшчыц да таго часу, пакуль кож ная не схопіць
па аднаму. Гэтыя вянкі дзяўчаты берагуць да наступнай вясны, а
некаторыя, у выпадку замужжа — і больш, іншы раз усё жыццё, як
нешта запаветнае, святое. Па заканчэнні цырымоній некалькі дзяўчат
бяруць Лялю пад рукі, у суправаджэнні астатніх праводзяць яе з
дзярновай лаўкі і, спяваючы ранейшыя песні, вядуць дамоў. Саван і
зелень, у якія была апранута Ляля, хаваюць да другой вясны
(Драўлянскі, 1846).

Юр’е на Гродзе ншчыне

6/23. Юрый (Ягорый, Юр’е-Ягор’е, Частны Леса). Даўняе
земляробчае свята першага выгану кароў. Юрый (Ягорый) — апякун
жывёлы і земляробства (у хрысціянскі перыяд замяніў Ярылу).
У дахрысціянскую эпоху на Смаленшчыне мела яшчэ назву
“Чэстной Леса”. Частны Леса — цар над усімі лесунамі, і ў гэты дзень
яму прыносілі ахвяраванні (“клалі адносы”), каб ён зберагаў жывёлу ад
ваўкоў. У беларусаў, папярэднік Юрыя (Ягорыя) уяўляўся то ў
выглядзе дзеда, то ў выглядзе белага воўка (Дабравольскі, 1914). Пра
свята гаварылі: “Да Юр’я корму і ў дурня”, “Юр’ева раса — не трэба
каням аўса”. Статак выганялі вербнай галінкай на “юраўскую расу”,
шапталі замовы, абкурвалі кароў купальскімі зёлкамі. З пастухамі
праводзілі абрадавыя частаванні. У Шумілінскім раёне “замочвалі”
даёнкі. Коням стрыглі хвасты і грывы. Хадзілі аглядаць палі, закопвалі
на ўзмежках рэшткі рытуальнай стравы (ахвяра духу зямлі), насілі на
рунь каравай. Качаліся па ніве, каб зямля радзіла і давала здароўе. На
Усходнім Палессі бытаваў так званы Тураўскі карагод, з якім моладзь
абходзіла двары гаспадароў і кіравалася ў поле. Там насілі каравай,
спявалі. У гэты дзень вадзілі і іншыя карагоды. Вечарам спявалі
юр’еўскія песні — пра тое, як Юрый адмыкае зямлю ключамі,
выпускае расу і вясну:
А ўзяў ё н ключы залатыя,
Адамкнуў зямлю сырусе нькую,
Пусціў расу цяплюсе нькую.
На Бе лую Русь і на ўве сь све т.

Юр’еўскія песні спявалі да Міколы. У Гродзенскай губерні сяляне
аглядалі азімыя з караваем. Качалі яго па полі. У Гомельскім павеце
сярод дзяўчат быў звычай “юрыцца” (выбіралі сяброўку на ўвесь год,
мяняліся хусткамі, смажылі яешню пад бярозамі). Ён нагадвае абрад
“кумлення”, які праводзіўся ў іншых рэгіёнах на Сёмуху. Са святам
звязана шмат прымавак: “На годзе ёсць два Юр’і ды абодва дурні:
увосень — халодны, а ўвясну — галодны”; “Як на Юр’я пагода, то на
грэчку няўрода”; “Калі на Юр’я мароз, дык сей на балоце авёс”; “Як
дождж на Юр’я, то будзе хлеб і ў дурня”; “Калі прыйдзе Юры, не
ўгледзіш у жыце куры”; “Юры сказаў: “Жыта ўраджу”, Мікола адказаў:
“Пажджы, пагляджу”.
У некаторых паўднёвых раёнах “вадзілі стралу”.
ТУРАЎСКІ КАРАГОД

...У гэты дзень наладжваецца моладдзю досыць арыгінальнае
шэсце. У ёй галоўную ролю выконваюць дзяўчаты. Яны з’яўляюцца

на свят а ў лепшых сваіх свят очных вопратках, шт о складаюцца
звычайна з шарсцяной спадніцы хатняй работы, гарсет а з пакупной тканіны; сукенкі і фартухі бываюць рознакаляровыя, з
перавагай, аднак, чырвонага колеру; на шыі пацеркі шкляныя,
т аксама рознакаляровыя, каралавыя і бурштынавыя, якія іх бацькі прывозяць з Кіева. Сабраўшыся ў больш прасторную хату адной
з удзельніц шэсця, вядома па ўзгадненні з бацькамі, дзяўчаты з
вясёлым гоманам і шумам пякуць з пшанічнай мукі пірог, робяць з
вялікай галіны і чырвонага кумача харугву і ўтыкаюць яе ў пірог.
Затым высыпаюць на вуліцу, дзе іх чакаюць хлопцы, што т аксама
апрануты па-свят очнаму. Перагрупаваўшыся ў два гурты, уся
кампанія пры першых словах адпаведнай песні выступае ў паход
у т акім парадку: уперадзе першага гурту, які складаецца з адных
дзяўчат, ідзе хлопец з пірагом і харугвай (іншы раз пірог нясе
асобна другі хлопец); за імі следам рухаецца гурт з адных толькі
хлопцаў. Такім чынам шэсце павольным крокам праходзіць усю
вёску з канца ў канец, спяваючы:
Ідзе, ідзе карагод, карагод,
Усе дзе вачкі напірод, напірод,
А хлопчыкі за намі,
Моргаючы очамі.
Ото ж карагод,
Ото ж ваявод.
У нашаго карагода
Быў сын ваявода.
Гдзе карагод ходзіць,
Там жыто родзіць,
А гдзе карагод не бывае ,
Там жыто выле гае.
У нашаго карагода
Быў сын ваявода.
Ідзе, ідзе карагод,
Усе дзе вачкі напірод,
А хлопчыкі за намі,
Моргаючы очамі.
(М аз ырс кі п авет; Шэ йн , 19 02 )

“Ідзе , ідзе карагод, карагод…”

ГУЛЬНЯ ПАСТУХОЎ НА ЯГОР’ЕЎ ДЗЕНЬ
...Пастух вызначае, каму з падпаскаў быць “зайцам”, каму —
“сляпым”, каму — “кульгавым”, каму — “замком” і каму — “калодай”,
расстаўляе іх усіх вакол статку. Пасля гэтага бярэ прыгатаваную
яешню і ідзе з ёю да “зайца”, пытаючы:
— Заяц, заяц, ці горкая асіна? Той адказвае:
— Горка!
— Дай Бог, каб і наша скацінка для звяроў была горка!
Звяртаецца да “сляпога”:
— Сляпэй, а сляпэй, ці бачыш ты? Сляпы адказвае:
— Ня бачу!
— Дай Бог, каб і нашу скацінку ні бачыла звярынка! Далей
пытае ў “кульгавага”:
— Храмэй, а храмэй, ці дайдзеш ты? У адказ:
— Ні дайду!
— Дай Бог, каб і звярынка ні дайшла да нашый скацінкі! Затым
пастух пытае ў “замка”:
— Замок, а замок, ці разамкнешся ты? “Замок” адказвае:
— Не, ні разамкнуся!
— Дай Бог, каб у звера ні разамнуліся зубы ля нашый скацінкі.
Нарэшце пастух падыходзіць да “калоды”:
— Калода, а калода, ці пувярнешся ты? Тая кажа:
— Ні пувярнуся.
— Дай Бог, каб і звер к нашый скацінкі ні пувярнуўся! Такім
чынам пастух тры разы абходзіць статак. Пасля гэтага ўсе дзеючыя
асобы сядаюць і з’ядаюць яешню, а затым, трохі счакаўшы, але

задоўга да вечара, гоняць жывёлу назад у вёску, дзе ўжо на вуліцы
пачынаюцца танцы, як на Радаўніцу (Дабравольскі, 1903).
7/24. Алісей, Аўсей. “Прыйшоў Алісей — авёс пасей”
(Паўлюкоўскі, 1934). Больш дакладныя тэрміны сяўбы давала
народная мудрасць (гл. таксама 20 мая, 7 чэрвеня): “Сей авёс, як
камары з’явяцца”. “Калі цвіце каліна — без ваганняў сей ячмень: не
застанешся пакрыўджаным” (Ляснічы, 1990).
*Праводная (Прабудная) нядзеля (Провады). Нядзеля пасля
Велікоднага тыдня, на якой праводзілі Вялікдзень і зіму ў некаторых
раёнах Палесся. На Піншчыне гаварылі: “А ну, зіма, до Бучына, ужэ
ты нам надокучыла. А ну, зіма, до Пэтрава, ты нам допэкла”. Кідалі
пасталы ў агонь і скакалі праз яго. На Століншчыне вечарам або на
наступны дзень качалі яйцо качаргою, прыказваючы: “Ідзі, зіма, до
Кучэва, ужэ ты нам надокучыла. Ідзі, зіма, до Кракова, прыйдзеш до
нас одзінакова” (Талстая, 1986). У Лельчыцкім раёне “рэзалі хвасты”
каровам, замыкалі адрыну, каб “змей не зайшоў”. Хадзілі на могілкі
памінаць родзічаў. У Ельскім раёне лічаць нядзелю Радаўніцай, а
аўторак — Провадамі Радаўніцы. Провады Вялікадня могуць быць і ў
панядзелак.

“Радаўніца” – сталы засцілаць, дзядоў памінаць”

8/25. Стані слаў. “Сей лён на Станіслава, вырасце як лава”
(Паўлюкоўскі, 1934).
*Радаўнічныя (Радунічныя, Радасныя) Дзяды. Звычайна адзначаліся ў панядзелак перад Радаўніцай. Называліся яшчэ Жывой
радаўніцай у адрозненне ад Мёртвай у аўторак (Крачкоўскі, 1873).

Радаўніца (Радуніца, Провады, Праводная ці Мёртвая
радаўніца, М ёртвы дзень, Праводны дзень) — аўторак другога
(Ф амінога) тыдня пасля Вялікадня, дзень памінання памёршых на
могілках. Вядомы ва ўсіх славян. У народзе гавораць: “На Радаўніцу
да абеду пашуць, па абеду плачуць, а к вечару скачуць”. У валачобных
песнях пяецца:
Радаўніца —
Сталы засцілаць,
Дзядоў памінаць...
Радаўніца
Бараніць
Чыста поле
Яравое
Да й раўнуіць..,

Каб зберагалася збожжа ў гумне, у Свіслацкім раёне цераз яго
кідалі тры разы яйка, якое прытым не разбівалася.
* Дзяды. Аўторак на другім тыдні пасля Вялікадня. У Хойніцкім
раёне праводзілі “чытвёртые дзіды” на годзе (Талстая, 1986).
Бабскія розбрыкі. Аўторак або чацвер пасля Юр’ева дня.
Рытуальны дзень скокаў жанчын, якія нібы садзейнічалі ўрадлівасці
зямлі і плоднасці жывёлы. Качаліся і куляліся па ніве, падскоквалі,
імітуючы рухі жывёл (Талстая, 1984).
10/27. Праводзіўся абрад выезду ў поле Ярылы. У поле выпраўляўся на белым кані малады прыгожы хлопец у белай вопратцы, такім
жа плашчы-накідцы, на галаве — вянок, у руцэ — пук жытнёвых
каласоў. Дзяўчаты вадзілі вакол яго карагоды, спявалі:
Валачыўся Ярыла
Па ўсяму све ту.
Полю жыта радзіў,
Людзям дзе ці пладзіў.
А дзе ж ё н нагою,
Там жыта капою.
А дзе ж ё н ні зірне,
Там колас зацвіце .

Ярылавіца (Красная Горка). Язычніцкае свята ў гонар вясновага культу. “На Красную Горку,— я к заўважыў І. Сербаў,— “сакуны”
(беларусы, што ў дзеясловах ужываюць часціцу -с а замест -ся.— А. Л.)
гушкаюцца на арэлях і спяваюць “Ярыловіцу і валялём”:
Валялё м!
Ды на вуліцы
Ярыловіца, валялё м!
Ой, цяжка хлопцам —
Пятровіца.
Да судзі ж, Божа,
Пятра даждаць,

Хле ба нажаць...

Мусіць, святкаванне Ярылавіцы было на Праводным тыдні і
яшчэ некалькі дзён пасля, як і Красная Горка, але да Пятроўкі (з 26
чэрвеня).
11/28. Дз ень П ранці ша. У Заходняй Беларусі існавала прыкмета: 11-га мокра — усё лета мокрае, а суха — усё лета сухое (Б. с. к.,
1937).

13/30. Якуб. “На Якуба грэе люба” (Паўлюкоўскі, 1934).
Прадказвалі, якое будзе лета. Карыст аліся дзедаўскімі прыкмет амі:
калі сонца ўзыйдзе ясна — чакаецца сухое лет а, а праз хмары —
дажджлівае; як ноч пад 1 т раўня зорная і цёплы паўднёвы вецер
— лета будзе з бурамі, але цёплае і ўраджайнае (Б. с. к., 1937).
14/1. Макарэй. У некат орых мясцінах заходзілі ў раку і
мачылі вочы, каб не балелі; свянцілі ваду (Т алст ая, 1986).
Ярома. У народзе прыкмячалі: калі на Ярому непагадзь, т о
суровая і галодная надарыцца зіма (Ляснічы, 1990).
* Міраносцы. На Смаленшчыне гаварылі: “На Міраносця
п’яныі бабы цігаюць адна адную за валосця” (Дабравольскі, 1894).
Жанчыны свят кавалі т аму, шт о, згодна царкоўнаму праваслаўнаму календару, т рэцяя нядзеля ад Вялікадня — дзень свят ых жонаў
Міраносіц. Т акую назву мае і ст алая дата ў царкоўным календары
(22 ліпеня па ст арым стылі).
15/2. Барыс (Барыс Кажалуп). Лічыцца апекуном палявых
работ. На Палессі праводзіліся абрады каля крыніц, вада якіх
прызнавалася гаючай пры хваробах вачэй. У валачобных песнях
Барыс
...ляды паліць,
Зямлю грэе ць, ячме нь сее ць
З поўнай сяве нькі, з правай
жме нькі.
Кіне ш рэдка — дасць Бог густа.
Дай жа, Божа, зарадзі, Божа,
Каласіста, ядраніста,

а т аксама “па межах ходзіць, поле дзеліць”, “бабы сеець”, “збожжа
высіць”, “бульбу засяець”, “коні пасець у зялёных дугах”. Р аней
казалі: “Як запяе ўдод, т ады сей боб”. На гэты дзень
прымяркоўвалася “паленне грудаў”, правядзенне падсеянага земляробства, падрыхтоўка т ак званых лядаў, для будучага поля
раскарчоўвалі дзялянку і палілі груды (Нікіфароўскі, 1898).

16/3. М аўра. Прысвят ак папярэджвае земляроба, што не ўсе
дні ў маі бываюць па-веснавому цёплымі. “Маўра холад прыносіць”
(Васілевіч, 1991).
18/5. Арына Расадніца. Дзень высаджвання расады ў
Паазер’і. Калі шмат вады ішло на яе паліўку, т о меркавалі, шт о
чакаецца сухі сенакос, слаба вада ўбіралася — на мокрую касавіцу
(Ляснічы, 1990).
19/6. На Паазер’і лічылі: з раніцы вялікая раса і ясны дзень
— на ўраджай гуркоў (Ляснічы, 1990).
20/7. Антоній. Прысвят ак служыць арыенцірам у некат орых
мясцінах для сяўбы аўса. “На Святы Ант оній сей авёс для коней, а
як удасца, дык і прадасца” (Гілевіч, 1983).
21/8. Іван Веснавы (Іван Мікольны, Іван Доўгі, Бацька
Міколы, Мікольнік). Адзін з апекуноў земляробства. У полі
з’яўляліся каласкі жыт а, т аму ў некат орых мясцінах гаварылі: “На
Івана каласок, а на Пят ра піражок” (Крачкоўскі, 1874). Спрыяльны
дзень для пасеву агуркоў, морквы, рэдзькі, гарбузоў і інш. “Гуркі
сеём, гарбузы, шчоб доўгіе булі, бо то ж Доўгі Іван, Іван Мікульны,
перад Мікулай ходзіт” (Лельчыцкі раён; Талст ая, 1986).

“Прыпасайся се нам да Міколы, не бойся вясны ніколі”

На Віцебшчыне сажалі цыбулю (Нікіфароўскі, 1897). На
Лельчыччыне сеялі агуркі, пакуль каровы ляжаць у хляве, каб былі такімі тоўстымі, як жывёла, і трымалі ў руках качалку, каб раслі такімі
ж вялікімі. У Пінскім павеце жанчыны ў час пасадкі вышэй падбіралі
спадніцы, каб усё вырасла высокае, і хапаліся за сваё калена, каб

агародніна была тоўстая і круглая (Булгакоўскі, 1890). На
Мазыршчыне на беразе ракі раскладвалі вогнішча (“купайла”), спявалі
каля яго песні. Падпальвалі пукі саломы і кідалі ў плынь, каб лён
добра радзіў. Там жа лічылася, што на Мікольнага Івана “орахі
цьветуць і папараць”. У Ельскім раёне “купайла” рабілі з дзеркачоў і
палілі, павесіўшы на хвою. Засцерагаліся ведзьмы (Талстая, 1986).
Міколін Бацька адлюстраваны ў калядных і валачобных песнях:
А потым таго Міколін Бацька
Із сявалачкі яр засявае ць.
Пе рвая сяўба — бе лы й гарошак,
Втарая сяўба — яра пшаніца,
Яра пшаніца, усякая пашніца,
Авё с вяцісты, ячме нь пляцісты,
Ячме нь пляцісты й, а гарох
стручысты й,
Пшаніца бе ла ўдала была.
(Лепельскі р аён)

“Юр’е пасе кароў, а Мікола коне й”

Мікольскі тыдзень — тыдзень перад Міколага, час пасеву
агуркоў (Дэмбавецкі, 1882).
22/9. Мікола. Свята пастухоў; апякун земляробства. Аглядалі
ўсходы жыта. Калі поле было плямістым, то вінаваціўся ў недародзе
папярэдні апякун. “Мікола біў Барыса, што парабіў жыта лыса”
(Шумілінскі раён). Як лічылі, у жыце ўжо павінна схавацца варона. Да
гэтага дня паспявалі многае пасеяць і пасадзіць — яравыя, авёс,
бульбу, затым ячмень, лён, гарох, проса, каноплі. “Да Міколы не сей
грэчкі, ды не стрыжы авечкі”. Пачыналі стрыгчы авечак, выганяць на
пашу. “Юр’я пасе кароў, а Мікола коней”; “Прыпасайся сенам да
Міколы, не бойся вясны ніколі”. Пастухі абходзілі хаты — там іх
частавалі, у полі смажылі яешню. У ноч на Міколу абкурвалі коней і

валоў зёлкамі і абходзілі іх з яйцом, якое потым аддавалі сляпому
старцу. Пасля такога абраду быў рытуальны абед з яешняй і гарэлкай.
З гэтым святам звязваюць і з’яўленне камароў. У Старадарожскім
раёне гавораць: “Прыйдзе Мікола — высыпле камароў з прыполе”.
У валачобных песнях Мікола крыху падобны да іншых апекуноў
земляробства (“стары сявец ячмень сеець, засяваець”, “пайшоў у поле
яравое гарох сеіць”, “па межах ходзя і ўсё родзя, і траву расціць, і
Скот пасціць”, “па бару хадзіў да раі садзіў”, “коней пасціў да
запасаў”).
Святы, Мікола,
Стары сяве ц,
Узяў сяве ньку
Да й пае хаў
На пашаньку.
Яр засяваіць,
Кініць рэдка —
Усходзіць густа...
(Дзісенскі павет; Архіў РГТ,
канец XIX с т.)

Алёна, Галена. П рысвятак звязвалі з ільном. “Сей лён на Алену,
будзе кашуля па калена” (Паўлюкоўскі, 1934).
Пачатак * Пераплаўнага (Перахроснага, Чарвівага) тыдня,
чацвёртага тыдня ад Вялікадня. На Шуміліншчыне лічаць, што
нічога не трэба садзіць, бо завядуцца чэрві.
23/10. Зілот. У некаторых раёнах сеялі пшаніцу, стараліся пасеяць каноплі. “Сей пшаніцу, і яна будзе як Злата” (Цэбрыкаў, 1862;
Раманаў, 1912).
* Пераплаўная (Градавая, Грамавая, Палавенская) серада
(Перапалавенне,
Серадапосніца).
Чацвёртая
серада
пасля
Вялікадня. (Назву дала, відаць, царкоўная легенда, згодна якой у гэты
дзень Божая Маці пераплывала раку.) Дзеці ўжо маглі купацца — аж
да Спаса ці Іллі. У Лельчыцкім раёне не палолі, каб градам поле не
пабіла; у Столінскім — баяліся, каб не заліў поле дождж; у Мазырскім
— каб не застала бура на рацэ. Дазвалялася толькі садзіць цыбулю,
каб была горкай (Паўлюкоўскі, 1934).
24/11. М акей. Прадказвалі надвор’е на лета: “Мокра на Макея
— і лета не прасушыць, а сухім Макей прыйшоў — і лета не
намочыць” (Ляснічы, 1990).
Кірыла і М яфод. Калі дзень мокры — і лета будзе мокрае, а як
сухі — то і лета выпадзе сухое (Васілевіч, 1991).
25/12. Епіфан. “На Епіфана раніца ў чырвоным каптане, неба з
барваю — гарачае, пажаранебяспечнае лета” (Санько, 1990).

27/14. Сідар (Сідары). “Прыйшлі Сідары, прыйшлі і сіверы”
(Паўлюкоўскі, 1934). У народзе прыкмячалі: калі на Сідара дзьмуць
паўночныя вятры, то лета чакаецца дажджлівае; калі да гэтага дня
або на яго прыляцяць стрыжы і ластаўкі (касаткі) — лета надарыцца
цёплае (Санько, 1990).
28/15. Пахом. “Святы Пахом павее цяплом” (Паўлюкоўскі,
1934); “На Пахома цёпла — усё лета будзе цёпла” (Санько, 1990).
На Шуміліншчыне кажуць: “Сей агуркі на Пахом — будзеш насіць мяхом”.
29/16.
Магд алена.
“Магдалена
зязюльку
прысылае”
(Паўлюкоўскі, 1934), “Магдалена — вады па калена” (Сахараў, 1944).
31/18. Шэсць дзеў. На Смаленшчыне гаварылі: “Лён сей позні
на Шэсць дзеў” (Дабравольскі, 1897). Адну з сямі, як на самай справе
ў царкоўным календары, звалі Матрунай, таму дзень вядомы як
Канапелька Матруна. “Канапелька Матруна ў зямлю махнула”
(Дабравольскі, 1914).
Ф ядот. Да гэтага часу звычайна дубы пакрываліся зялёным
маладым лісцем. Селянін прыкмячаў: “Як на дубе апушка — у Фядота
поўная аўса кадушка” (Свіслацкі раён), “Прыйшоў Фядот— прынялася
зямля за свой род” (Ляснічы, 1990).

Чэрвень
Лета на зіму працуе.
Летні дзень за зімовы тыдзень.
Летні дзень — рок.
Не поле родзіць, а лета.
Што летам нагой коп, то зімой зубамі хоп.
Лета прыгатуе, а зіма з’есць.
Лецічка не ўлежна, дак уежна.
Хто ўлетку спіць, той узімку не есць.
Лета праляжыш, то ўзімку ў пазыкі пабяжыш.
Людзі рады лету, а пчолы — квету.
Благое лета, калі сонца нету.
Не прасі лета доўгага, а малі цёплага.
Летам і качка — прачка.
Чэрвень — пачатак лета.
У чэрвені ўбача спадар, што Бог дасць у дар.
Чэрвень — пралецця скон, а лета — у гон.
Чэрвень не гуляе — ураджай люляе.
Чэрвень сухі — плюнь на баравікі.
Чэрвень — пачатак лета, сярэдні месяц года, мае 30 дзён. Назва
яго тлумачыцца з’яўленнем чарвякоў, а таксама чырвоным колерам,
які набываюць некаторыя ягады менавіта ў гэтую пару.
Старажытнабеларускае найменне месяца — чирвець (червец),
украінскае — червень, польскае — czerwiec, старажытнарускае —
изок , рускае — июль, лацінскае — junius, нямецкае — Juni,
англійскае — June.
Назва “юніус” паходзіць ад імя старажытнарымскай багіні
Юноны. Згодна іншым звесткам, месяц названы ў гонар першага
рымскага консула Юнія Брута. У рэспубліканскім календары
французскай рэвалюцыі ён згадваецца як прэрыаль, што азначае
“пара паплавоў”.
У месяцы самы доўгі дзень года — 22 чэрвеня (працягваецца
болей 17 гадзін) і самая кароткая ноч. Сонечныя праменні ў гэты час
утвараюць з паверхняй зямлі найбольшы вугал — у Мінску амаль 60
градусаў. Дзень летняга сонцастаяння беларусы здаўна адзначаюць
святам Купалля.

У чэрвені асноўны занятак селяніна — нарыхтоўка сена. Вось
якія парады давалі на гэты конт нашаніўскія календары: касі траву,
пакуль луг не адкрасуе, бо пазней трава зацвярдзее і не будзе з яе
карысці для жывёлы; да Пятра высушыш траву і пад кустом, а на
Пятра не сохне і на кусце. І яшчэ: не ганяйся за пашай на
канюшынішчы, а спяшай заараць, пакуль зямля не перасохла, бо
завядзеш многа пырніку, і жыта не зародзіць. Барануй часцей папар,
каб травой не зарос. А каб звесці ў хлявах мух, якіх у чэрвені надта
многа, рэкамендавалася, напрыклад, прыручаць ластавак, а таксама
вешаць на сценах, пад стропам невялікія пучкі папаратніку: мухі
садзіліся на зелень, а вечарам іх струшвалі ў мяхі.
1/19. Людзі прыкмячалі: калі ў першы і другі дзень чэрвеня лье
дождж — увесь месяц будзе сухі (Санько, 1990).
3/21. Алёна (Алёны, Ульяна) — дзень ільну. Лічылася: як
пасеяць лён на Алёну (Ульяніцу), то добры “ўдасца” (Пяткевіч, 1938;
Дэмбавецкі, 1882). У Бельскім павеце Смаленскай губерні
зафіксавана: “Лён хто пасвіць на дзісятый ад Іллі нядзелі — са льном;
а на восьмый — у васьму (атрымае восьмую частку.— А. Л.)\ на сёмый
— із поля вон” (Дабравольскі, 1894).

“Ваджэнне стралы” на Ве ткаўшчыне
“Ой, пашла страла, да й у кане ц
сяла”

“Да забіла страла добра молайца”

4/22. Васіліска. “Ад Васіліска і салавей блізка” (Паўлюкоўскі,
1934).
5/23. Дзень памяці Ефрасінні Полацкай (Прадславы) — князёўны, манашкі-асветніцы XII стагоддзя. З блізкіх і далёкіх ваколіц
людзі пешшу хадзілі ў Полацк пакланіцца “сваёй Ефрасінні” і
“абракацца”, каб дапамагала ў зямных нягодах (Шумілінскі раён).
7/25. Ян. “Калі рой выйдзе перад Янам, будзе пчаляр панам”
(Паўлюкоўскі, 1934). У іншых мясцінах Беларусі гэтую прыкмету
адносілі да Яна Купалы.
Восьмы тыдзень перад Іллёю. На Смаленшчыне заканчвалі
сеяць авёс. Там гаварылі: “Сей авёс, як паявіцца іўсяный камар. Сей
авёс, як расцвяцецца казелец. Када суніца красна, ня сей іўса
напрасна. Када Фаміна нядзеля будзіць хараша, то і авёс, і ўсякый
хлеб будзіць харош. Када на Уся ёднай нядзелі ідзець бальшая мяцель,
сей авёс ранышы, а мяцелі нет — сей авёс пазней” (Дабравольскі,
1894).
*Ушэсце (Ушэснік, Шоснік) — дзень агляду жыта; чацвер на
шостым тыдні пасля Пасхі, саракавы дзень. Як не будзе, кажуць у
Лельчыцкім раёне, дажджу на Ушэсце, так не будзе шэсць нядзель
(Талстая, 1984). У валачобных песнях Ушэсце (Шоснік) “колас
выносіць”, “у полі ходзіць, з Богам рондзіць”, “пшонку сее”; у гэты
дзень, як пяецца, “жыта выплываець”, “жытцо пучком, каленцам”,
“колас точыць”, “аўсы шасцяць”...
Згодна беларускім павер’ям, на Ушэсця з зямлі выходзяць
прасушыцца скарбы, але іх ніхто не бачыць. З пшанічнай мукі на

малацэ з яйкамі сяляне пяклі тонкія бліны, якія называлі “богавы
анучы” (Цэбрыкаў, 1862).
У многіх раёнах святкаваўся як апошні дзень вясны. А на
Усходнім Палессі выконвалі абрад “ваджэння і пахавання стралы”.
Удзельнікі збіраліся ў традыцыйным месцы пад спевы асноўнай песні:
Ой, пушчу стралу да й па ўсяму сялу.
Ой, пайшла страла, да й у кане ц сяла.
Да забіла страла добра молайца...

Вадзілі веснавыя карагоды, “танок” у полі або абходзілі вакол
вёскі. Гулялі на жыце, закопвалі ў глебу “стралу” (пярсцёнкі, грошы і
інш.), каб задобрыць палявога духа на добры ўраджай.
14/1. Усцін (Юстын і Харытон). З прысвяткам звязаны
прыкметы пра рост зерневых раслін. “Юстын цягне ўверх каноплі,
Харытон — лён” (Паўлюкоўскі, 1934). “На Усціна лета ўдаецца — жыта
добрым коласам нальецца” (Ляснічы, 1990).
Сёмы тыдзень перад Іллёю. Пасля аўса браліся сеяць ячмень.
Дакладны дзень сяўбы вызначалі па прыкметах. “Сей ячмень, як
загудзець сляпень”. “Сей ячмень, як каліна ў крузе”. “Сей ячмень з
зімы, калі рож ня высыпала і яшчэ ячмень у пучках”. “Ячмень сей на
сядзьмой нядзелі ад святога Іллі, у тэй дзень, када на Усяеднай нядзелі
(тыдзень перад Вялікім постам.— А. Л.) была вея (“сплашніцы”)”
(Дабравольскі, 1894).
16/3. Лук’ян. Паўднёвы вецер на Лук’яна — на добры ўраджай
яравых, а калі падзьме паўночна-заходні — сырое лета прынясе
(Ляснічы, 1990).
*Градавая (Пераплаўная, Крывая) серада — дзень перад Тройцай (тое самае, што і чацвёртая серада пасля Вялікадня), лічыцца
небяспечным для палявых работ. Нічога не садзілі, не палолі, каб не
вырасла крывым.
*Сёмушныя (Траецкія, Сярэднія) Дзяды — пятніца перад Сёмухай. “У пятніцу вараць постнэ, а ў суботу скоромнэ. На стале
астаўляюць “дзядам”,— гавораць у Лельчыцкім раёне.
*Духавая
субота
(Святы
дух,
Стаўрускія
Дзяды,
Стаўроўскія Дзяды, Сёмка) — Дзяды ў суботу перад Сёмухай,
Тройцай. На Вілейшчыне сяляне рыхтавалі 5 або 7 страў. Пілі з адной
чаркі, пускаючы яе па крузе. Пакідалі крыху стравы і гарэлкі для
“душ”. У валачобных песнях зазначаецца: “Свята Тройца май
стаўляіць, старых памінаіць” (Верхнядзвінскі раён). Вядомы
прымаўкі: “Да Святога духа не скідай кажуха”, “На Духа будзець
цёпла і суха”. У гэты дзень садзілі капусту (Дэмбавецкі, 1882).

Ручнікі Марыі Каўтуновай з Ве ткаўшчыны

*Зялёная (Кляновая) субота (Зелянец, М ай, Зялёныя святкі)
— свята маладой зеляніны перад Сёмухай. Варажылі пра надвор’е.
Асвячалі травы, абкурвалі хаты, жывёлу, каб не баяліся перуноў.
У Магілёўскай губерні сеялі каноплі, дзяўчаты хадзілі ў лес
“завіваць вянкі”. Гаварылі: “На Зелянец вясны канец” (Федароўскі,
1935).
ДУХАЎ ДЗЕНЬ
Напярэдадні Духава дня, у Духаўскую суботу, сеюць каноплі.
Гэта робяць звычайна пад вечар, таму што пасля сяўбы ўжо нічога
нельга рабіць, інакш каноплі не будуць удачлівымі. Затым ставяць
зялёныя бярозкі і галіны іншых дрэў перад вокнамі — вось чаму і
называюцца Духаўскія святы Зялёнымі святкамі. У сялян ёсць звычай
прыносіць у царкву кветкі і зёлкі, акрапляць іх вадою і захоўваць на
працягу года. Імі абкурваюць хаты, жывёлу і пры наступленні
навальнічных хмар паляць на павольным агні для перасцярогі ад
маланкі.
Пасля абеду (полудня) дзяўчаты адпраўляюцца ў лес. Яны бяруць
з сабою яйкі, сала, кілбасы, а іншы раз і гарэлку і, прыгатаваўшы
яечню і закусіўшы, пачынаюць завіваць вянкі. Кожная выбірае дзве
невялікія бярозкі, верхавіны якіх звязвае ў выглядзе вянка. Дзяўчаты
праходзяць пад імі, спяваючы:

Пойдзе м, дзе вачкі, у луг гуляць,
Зялё ных вянкоў завіваць.
Заўё м вянкі на ўсі святкі,—
На ўсі святкі, на ўсі празнічкі.

Потым варожаць: калі вянок не засохне дачасна і патрэбна
развіваць яго, то гэта добрая прыкмета, а як рана засохне, то “дурная
прымета”. Затым рвуць са сваіх бярозак зялёныя галінкі, робяць з іх
вянкі і спяваюць:
А мы вяночкі завілі,
Гарэлачку папілі
І яе шыньку пае лі.

Вянкі кладуць сабе на галаву і, несучы іх такім чынам да ракі,
заводзяць песню:
Выхвалялася бяроза,
Што ў яе лісточак зялё не нькі,
Што ў яе ве твікі да долу.
Як зачуў, пачуў шэры дуб,—
Ня хваліся, кажыць, бярозе ,
Ня сама бяроза расцілась...
За рэчкаю, за быстраю,
Чатырэ дваркі;
А ў тых дварках —
Чатырэ кумы.
Вы, кумочкі галубочкі,
Куміце ся, любіце ся,
Любіце ся, куміце ся,
Любіце й мяне .
Сашчыпніце па цве ціку,
Сашчыпніце і мне .
Саўе це вы па ве нчыку,
Саўіце вы й мне .
Панясіце на ціхі Дунай,
Вазьміце і мой.
Кіньце сваі вяночкі,
Кіньце вы й мой.
А ўсі вянкі паве рх плывуць,
А мой патануў;
А ўсі дружкі з пахода йдуць,
А майго нямаш.

Падышоўшы да ракі, усе кідаюць свае вянкі і па іх варожаць
пра будучае. Калі вянок плавае па вадзе — добрая прыкмета, калі
патанае — благая (Клімавіцкі, Магілёўскі паветы; Дэмбавецкі, 1882).
СТАЎРОЎСКІЯ ДЗЯДЫ, АБО СЁМКА
...Да гэтага дня вядзецца ў доме такая ж падрыхтоўка, як і да
Асянін (гл. лістапад, — А. Л.); але ён не суправаджаецца тою
ўрачыстасцю і шчодрасцю страў, што ў сялян узносяць свята.

Вясновы недахоп у хлебе і наогул у харчаванні бывае ці не штогод і
амаль для кожнага вельмі значны, а таму і Сёмка адзначаецца не так
багата. Некаторыя прасталюдзіны на пытанйе, чаму яны на Сёмку не
запрашаюць сваіх “дзядоў”, адказваюць: “Наштош іх зваці, калі
нечага даці”.
Назва Дзядоў “Стаўрускія” або “Стаўроўскія” узята з урачыстага
звароту перад пачаткам вячэры, які несвядома захаваўся ў
некаторых мясцінах Дзісенскага павета. Дзед або бацька, нахіліўшыся
так, каб твар яго быў на ўзроўні са стравамі, гаворыць: “Стаўры,
Гаўры, прыходзьце к нам!” ...Недалёка ад горада Дрысы ў язычніцкія
часы, кажуць, жыў і валодаў значнай прасторай на Дзвінскіх берагах
нейкі славуты асілак, князь Бай, ці Буй. Ён меў двух сабак добрай
пароды: адзін называўся Стаўры, а другі — Гаўры. Сабакі былі вельмі
дужымі і разумнымі, ніякі звер не мог змагацца з імі; яны
неаднаразова ратавалі свайго гаспадара і выводзілі з лесу, калі ён
блудзіў на паляванні. Князь загадаў падуладнаму люду аказваць
сабакам гонар як першым і самым давераным сваім абаронцам. А
калі яны здохлі, кожны год наладжваў для людзей Пір на тым месцы,
дзе былі пахаваны яго сябры — сабакі. Гулянне працягвалася за
поўнач, і калі ўсе разыходзіліся, то пакідалі рэшткі страў, косці кідалі
ў агонь, заклікаючы і ўяўныя душы здохлых сабак: Стаўры, Гаўры.
На самой справе, ці адсюль бяруць пачатак Стаўрускія Дзяды —
цяжка вырашыць. Можа, гэта легенда выдумана адукаванымі
людзьмі, што высільваюцца знішчыць рэшткі язычніцтва і паказаць
недарэчнасць абраду.
Сёмкі ж атрымалі назву ад часу свайго святкавання — у сёмы
тыдзень ад Пасхі (Дзмітрыеў, 1869).
* Сёмуха (Сямік, Тройца, Клечанне) — язычніцкае свята, у
якім праглядаецца культ продкаў і расліннасці, прымеркаванае
пазней царквою да хрысціянскай Пяцідзесятніцы (50-ы дзень пасля
Пасхі).
Упрыгожвалі “маем” будынкі. У Лельчыцкім раёне рвалі рагоз
(“лепеху”) і клалі на падлогу, каб не было блох. Дзяўчаты хадзілі ў лес
“завіваць” бярозкі, плясці вянкі, есці абрадавую страву (яйкі). На
Міёршчыне спявалі:
Хадзіла Тройца каля аконца.
Я ж, маладзе нькая, не выспалася...

У некат орых раёнах Палесся называлі гэт ае свят а Клечаннем,
відаць, т аму, што галінкамі клёна ўпрыгожвалі хаты.

“Хадзіла Тройца каля аконца”

Пачатак * Русальнага (Граннага, Праводнага, Духавага)
тыдня (Русальніца, Брэзж ыны, Іван-ды-М ар’я) — наступны
тыдзень пасля Сёмухі; дні праводзін вясны. Ушаноўваўся культ
расліннасці і продкаў. Іван-ды-Мар’я называюць у Рэчыцкім раёне
панядзелак Русальнага тыдня.
Звычайна на другі дзень Сёмухі на Піншчыне некалі наладжвалі
свята Куста, або вадзілі “куста”. “Апраналі” дзяўчыну ў зялёныя галінкі
дрэў і вялі па вёсцы з песнямі:
Павядзё м куста пад гай зе ляне нькі,
Сустрэне нас да казак маладзе нькі...
(Б ыкоў ск і, 18 78 )
Прывялі куста
Да й із зялё нага клё ну:
Дай нам, пану,
Хоч па залатому...
(Бу лг ак аўс кі, 189 0 )

Абрад і песні былі накіраваны на садзейнічанне ўрадлівасці
зямлі і лепшай долі чалавека.

Ва Усходнім Палессі выконваліся праводзіны русалкі ў жыта.
Найбольш вядомы з абраду песні ў Чачэрскім і Буда-Кашалёўскім
раёнах:
На Граннай нядзе лі
Русалкі сядзе лі...

У Хойніцкім і іншых раёнах спявалі:
Правяду я русалачку да броду,
А сама вярнуся дадому...

На Веткаўшчыне ў гэтыя дні не садзілі квахтух на яйкі, каб не
выводзіліся кураняты з крывымі нагамі (Раманаў, 1912). На
Смаленшчыне на Брэзжыны не сеялі яравыя (Дабравольскі, 1914).
СВЯТА КУСТА

...На выгане, дзе збіраецца люд на гульні, укопвалі зялёнае
дрэва з рознакаляровымі стужкамі. Сюды прыходзілі дзяўчат ы,
замужнія жанчыны, хлопцы на чале з прыгожай дзяўчынай — яна
для ўсіх была багіняй. Зялёны вянок аздабляў яе скроні, бярозавыя
галінкі ўпрыгожвалі аж да ступняў. Усе т анцавалі вакол дрэва і
спявалі песні, у якіх част а паўт аралася: “О, Мая! Мая!” Звычайна
т акую ўрачыстасць святкуюць на Зялёныя свят ы. На прыст ойную
дзяўчыну апранаюць сукенку накшт алт плашча, сплеценага з
бярозавых галінак. Іншыя дзяўчаты абкружаюць яе і ходзяць па
вёсцы, скачуць і спяваюць:
Каля таго ды зялё нага куста
Пасе яна чачавіцы густа.
Хто тую чачавіцу сарве,
Той тую дзяўчыну замуж вазьме .
(Пінскі п авет; Г алямбоўскі,
1831)

*Конскі Вялікдзень — першы аўт орак пасля Тройцы, свят а
коней. У гэты дзень не выкарыстоўвалі іх для работы, у канюшні
ст авілі свечку за здароўе жывёлы (Булгакоўскі, 1890).
*Градабой (Градавая серада, серада Русаль) — серада на
Гранным тыдні; засцерагаліся ад граду. У Мазырскім раёне гаварылі: “Эта ж яе трэба сільна сьвят каваць, каб град не йшоў. Як яе
не сьвят куюць, дак град рабіцьме ў сялі ўрэда, збівае дабро. У полі
не работ алі, каб град не збіваў” (Т алст ая, 1984). “У сераду Русаль на
балоце Вялікая Гала палешукі звычайна цэлай грамадой выходзяць
за сяло і са спевамі здабываюць з ясеня свяшчэнны агонь” (Пінскі
павет; Сербаў, 1915).
У характ ары правядзення Градавай серады, асабліва серады
Русаль, праяўляюцца сляды шанавання даўняга культу Перуна.

20—21. Дзень астранамічнага сонцаст аяння.
21/8. Тодар (Хвёдар). Па ст ану надвор’я ў гэты дзень
ст араліся прадказаць надвор’е і ўраджай на лет а: “На Т одара раса
— канапель паласа” (Паўлюкоўскі, 1934); “На Тодара раса — лет а
сухое і ўраджайнае” (Сахараў, 1937); “Навальніца на Хвёдара —
падвядзе надвор’е ў час жніва”; “Хвёдар з навальніц ай — сенакос
спарт ачаць”; “Р осы з Хвёдара — лён уродзіць” (Ляснічы, 1990).

“Калодзе ж, калодзе ж, дай вады напіцца”

*Неўскі (Намскі) чацвер (Неўская Тройца) — чацвер пасля
Тройцы, памінальны дзень продкаў на могілках. Нічога не рабілі, бо
лічыўся “сухім” днём. На Століншчыне і цяпер нясуць “на могліцы аір,
по-нашэму, панны, і ліпу затыкаюць на крэсты”; у Бярозаўскім раёне
“ідуць гуляты воны ПО жытовы. А потым ужэ ідуць ВОНЫ на кладбішча
і із сэбэ одэжу пэрэтрушваюць”. (Талстая, 1986).
* Абліваха — чацвер на Гранным тыдні. У Добрушскім раёне
абліваліся вадою, каб ішоў дождж.
22/9. Кірыла. У некаторых мясцінах адзначаўся як дзень
летняга сонцастаяння. Лічылі, што на Кірылу з усяе моцы зямля
імкнецца да сонца. На Паазер’і да таго дня пачыналі касавіцу
(Ляснічы, 1990).
23/10. Купала. “На Купала раса — будуць агуркі”; “У каго
Купала пракосы ўбача — таго баба жнівом не заплача” (Б. с. к., 1937).
24/11. Ян (Ян Купальны, Янаў дз ень) — працяг Купалы ў
некаторых каталіцкіх раёнах Беларусі (гл. 7 ліпеня). Добра
ахарактарызаваны ў фальклоры. Беларусы ў Латвіі спява лі:

Ходзіць Ян па вуліцы,
Завець дзяўчат у купаллю: —
Пойдзем, дзеўкі, у купаллю,
Пойдзем у зялёну!
(Сахараў, 1940)

Пра свята гаварылі: “Калі выйдзець рой перад Янам, будзець
зямец панам”, “Калі не выліняў конь да святога Яна, няхай ідзець да
другога пана” (Барысаўскі павет; Тышкевіч, 1847); “На Яна нажала,
на Пятра напякла” (Ашмянскі павет; Шэйн, 1893); “Яны правяць
ільны” (Шырма, 1947); “Святы Ян пчолы садзіць”, “Ча самі Ян дасць
ягад збан”, “На Яна сонца гуляе” (Б. с. к., 1937).
25/12. Анапрэй (Нупрэй) — прысвятак. Спрыяльны дзень для
сяўбы грэчкі. “Хто на Нупрэя пасее грэч, той будзе бліны печ”
(Паўлюкоўскі, 1934). У Магілёўскай губерні да абеду яшчэ сеялі “белае
зерне” (авёс), а пасля абеду — “чорнае” (грэчку). Лічылася, што ўжо
паспелі суніцы. “Калі суніца красна, не сей аўсу напрасна”, гэта
значыць авёс не паспее да марозу (Дэмбавецкі, 1882). На
Смаленшчыне даўней гаварылі: “Святэй Анопры, радзі каноплі”
(Дабравольскі, 1894), а ў Свіслацкім раёне зараз кажуць: “Анопрэй,
сей канапель”.
*Пятроўскія запускі — наступная нядзеля пасля Тройцы, пярэдадзень Пятроўскага посту. Хадзілі “развіваць вянкі”, якія завівалі ў
Зялёную суботу. Спявалі песні (Дэмбавецкі, 1882).
*Розыгры (Русалчыны розыгры) — апошні дзень Русальнага
тыдня. Засцерагаліся, каб русалка не “зашчыкатала” чалавека.
“Русалкі тыждзень гуляюць, по жыту бегаюць, да косы распушчаны, а
ў понедзелок розойдуцца, то кажуць: розыгры” (Тураўскі слоўнік,
1985). У Лельчыцкім раёне зазначаюць: “На Розыгры палолі лён, коб
вон іграў. У лён не ўлезе русалка, бо свечоны. А просо не трэба
палоць”.
26/13. Акуліна (Акуліна Грэчышніца, Акуліна-задзярыхвост)
— прысвятак. У некаторых раёнах сеялі грэчку, падрыхтаваўшы глебу
на Нупрэя. На Смаленшчыне гэты дзень быў вядомы як “Акуліназадзярыхвост” ці “Кароўі зык”. Тлумачыліся назвы так: на тую пару
з’яўляецца шмат аваднёў і каровы на пашы “зыкуюць” — бегаюць,
задраўшы хвост (Дабравольскі, 1914).
Пятроўка (Петравіца) — Пятроўскі пост (да 11 ліпеня).

“У каго Купала пракосы ўбача, у таго
баба жнівом не заплача”

“Хто ў Пятроўку се на не косіць, той зімою ў
сабак просіць”

У Ельскім раёне гавораць: “Летом у Петроўку весілля не робяць...
Петроўка-голодоўка, потому што старый хліб поелі, а нового не
нажалі”, у Лельчыцкім: “Петроўка сушыць болота, а Спасоўка — рэкі”
(Талстая, 1986). На Смаленшчыне некалі казалі: “У Пятроўку Бог
блюдзе рагожкі, а ў шубе вошкі” (Дабравольскі, 1914). Усюды — пара
сенакосу. “Хто ў Пятроўку сена не косіць, той зімою ў сабак просіць”
(Рэчыцкі павет; Пяткевіч, 1938).
28/15. Амос. За прысвяткам замацавалася прыкмета: прыйшоў
Амос — цягне ўгору авёс (Паўлюкоўскі, 1934).
* Дзевятнік — чацвер на дзевятым тыдні пасля Вялікадня. Не
працавалі ў полі, засцерагаліся грому. Ва Усходнім Палессі
прыкмячаюць: “Трэ коб на Дзеўятнік було дзеўяць ягадзін на ветцы”
(Тураўскі слоўнік, 1982). Збіраючы ягады, грыбы і арэхі, спявалі песні.
З гэтым днём звязваюць рост жыта ў валачобных песнях: Дзевятнік
“красу здымаець”, “краску кладзець”, “красуець”, “наліваець”, “у пукі
бярэць”.

29/16. Ціхан — дзень заканчэння севу жыта і пачатак вывазу
гною. На Смаленшчыне гаварылі: “Не поле корміць, а ніва” (Цэбрыкаў,
1862). Зямля прыпавольвае свой рух на арбіце, і ў народзе Ціхан
наводзіць асацыяцыі на ціхі дзень. “На Ціхана, і пеўчыя птушкі
заціхаюць”. “На святога Ціхана сонца ледзьве дыхае” (Ляснічы, 1990).
“ЦЯЛЁПА”
Гной часта вывозіцца талакою. Апошні воз называецца
“падскрэбышам”, а вазніца— “цялёпаю”. Над цялёпай усе смяюцца і
скіроўваюць у яго адрас жарты цынічнага характару. Абавязак
цялёпы: украсці кашу ў час абеду, якая варыцца для гэтай мэты
асобна на кожнай талацэ.
Да агульнага задавальнення цялёпа выкрадае кашу, а гурт
дзяцей звычайна кідаецца лавіць злодзея. Ён жа стараецца папасці ў
той хлеў, дзе бралі гной. Там пад агульны смех усе наперахват
хапаюць кашу, а гаршчок разбіваюць (Смаленская губерня;
Дабравольскі, 1903).
П я т ро і П аўла ( П я т рок) . Земляробчае свята. Характэрныя
прыказкі і прыкметы: “Святы Пётра ў косы звоніць, а святы Паўла
граблі робіць”; “Калі на Пятра пойдзе дождж — жыта, як хвошч;
уродзіць мятліца — хлеба палавіца; зарадзіў званец — жыту канец”;
“Калі зязюлька будзе кукаваць да Пятра — восень харошая, а калі на
Пятра — лета доўгае і харошае, снег ня хутка выпадзе”; “Прыйшоў
Пятрок — апаў лісток, прыйдзе Ілля — ападуць два, а па Усіх Святых
— ня будзе іх” (Б. с. к., 1937).
Святкаванне Пятра ў беларусаў-католікаў амаль нічым не вылучаецца: праводзяцца такія ж масавыя гулянні з танцамі і песнямі,
наладжваннем арэляў, як у праваслаўных (гл. 12 ліпеня).
АРЭЛІ
У гэты дзень (а таксама на Іллю.— А. Л.) ладзяцца пры корчмах
ігрышчы з арэлямі, на якіх бавіцца моладзь абодвух полаў папарна.
Арэлі майструюць наступным чынам. Закопваюць у зямлю два
моцныя слупы вышынёй да двух сажняў у сажаннай адлегласці адзін
ад аднаго. Паміж слупамі ўстаўляюць вал, канцы якога выпускаюць
за слупы на палову аршына. Да гэтых канцоў прымацоўваюць
крыжападобна чатыры ручкі. У сярэднюю частку вала, што
знаходзіцца паміж слупоў, умацоўваюць два крыжы на паўтара
аршына адзін ад аднаго. Паміж кожным з крыжоў ладзяць на слізкіх
валіках сядзенні са спінкамі. За ручкі звонку слупоў паварочваюць
вал, а з ім разам — і сядзенні, якія робяць круг у паветры паміж
слупамі.

Пры пад’ёме ўверх і апусканні ўніз жанчыны павінны старацца,
каб не раздуваліся спадніцы. Сядаюць звычайна папарна, мужчына з
жанчынаю. За 15—20 абаротаў вала плаціцца ад кожнага сядзення
пара яек або адна капейка.
Тут жа пры арэлях на пляцоўцы размяшчаюцца музыкі са
скрыпкамі і гармонікамі. Каля іх збіраецца кола аматараў патанцаваць і пагушкацца. Беларусы танцуюць “Казачка”, “Кругавую
плясуху” і “Лявоніху”. Музыкі атрымліваюць плату ад кожнага танца,
працягласць якога да 20 хвілін. Плата ад кожнай танцуючай пары за
адзін танец — пара яек або адна капейка. Ад скокаў беларусы
знаходзяцца ў прыўзнятым стане і таму ў такт музыкі амаль без
перастанку то падпяваюць, то прыгаворваюць розныя прыказкі і
прыпеўкі (Віцебская губерня; Архіў РГТ, 1882—1890).
* Дзевятуха — пятніца на дзевятым тыдні пасля Вялікадня. У
Добрушскім раёне лічаць, што Дзевятуха, як і Дзесятуха (гл. ліпень),—
гэта свята ад навальніцы, а ў Лельчыцкім кажуць: “Дзевятуха — то
польскае сьвято, а Дзесятуха — нашое” (Талстая, 1986). У валачобных
песнях побач з Дзевятнікам яна з’яўляецца адным з этапаў росту
жыта:
Дзе вятушка-памяжаначка
Па ме жах хадзіла, жытцо
абзірала,
Жытцо абзірала да й
раўнавала...

Іншы раз святы не размяжоўваліся.

Ліпень
Ліпень пякучы, але даручы. Ліпень косіць і жне, доўга спаць не дае.
Хто ў ліпені на полі пацее, таго ўзімку печка грэ е.
У ліпені з касою мужык, а баба з сярпом, але ў хаце ладком.
Ліпень што спаліць агнямі, тое салье дажджамі.

Сучасная беларуская назва сярэдняга, самага спякотнага месяца лета паходзіць ад слова “ліпа”. (Дрэва цвіце менавіта ў гэтую пару).
Найменне мае падабенства з польскім lipiec і ўкраінскім липень. У
старабеларускіх крыніцах акрамя назвы липець сустра каецца яшчэ
чирвець, што захавалася дагэтуль, напрыклад, у чэшскай, славацкай і
беларускай мовах (чэрвень) у папярэднім месяцы.
Рымляне да 44 года называлі месяц проста пятым (quintilis),
паколькі год пачынаўся з сакавіка. Затым з прычыны трагічнай
смерці Юлія Цэзара перайменавалі квінтыліс у Юліус (julius), таму і
захаваліся juillet — у французаў, Juli — у немцаў, July — у англічан,
июль — у рускіх.
У гэтым месяцы старажытныя грэкі адзначалі чатырохдзённае
свята Панафінеяў у гонар багіні мудрасці Афіны (рымляне называлі яе
Мінервай). Падчас вялікага святкавання адбываліся ўрачыстыя
працэсіі, розныя народныя гульні (барацьба атлетаў, гімнастычныя
практыкаванні), спевы, танцы.
Ліпень — самы дажджлівы месяц года, палова дзён яго бывае з
ападкамі, вызначаецца недабранадзейнасцю надвор’я, і асабліва
ліўнямі. Здараецца і сухая пара.
Па назіраннях фенолагаў, дробналісцевая ліпа на поўдні
Беларусі зацвітае 21—25 чэрвеня, а на поўначы — 5—8 ліпеня.
Тэрміны зацвітання яе прыблізна на 10 дзён апярэджваюць час
наступлення васковай спеласці і на тры тыдні пачатак масавай уборкі
азімага жыта. У народзе прыкмячалі: калі паспелі чарніцы, то паспела
і жыта. Ліпень дорыць чалавеку спелыя лясныя і садовыя ягады,
першыя грыбы.

Купалле ў Вязанц ы

“Сягоння Купала, заў тр а Іван… ”

“А на гарэ калясо, гарыць яно харашо”

“Купалінка, купалінка, цё мная ночка…

3/20. Свята перапялятнікаў і навальніц. Лічылася, нібы ў
гэты дзень ці ў наступны грымне гром, блісне маланка (Ляснічы,
1990).
5/22. За тыдзень да Пятра садзілі рэпу на Смаленшчыне (Дабравольскі, 1894).
*Дзесятка — чацвер на дзесятым тыдні пасля Вялікадня; адзін з
этапаў даспявання жыта. “Дзесятнік гнаі возіць, Дзесятуха косы
точыць”.
6/23. Купала (Купалле) — старажытнае абрадавае свята сонца
і агню, божышчаў урадлівасці і росквіту зямлі. Прымяркоўвалася да
летняга сонцастаяння. “Сёння Купала, заўтра Іван...”,— гаворыцца ў
песнях. Гэта дае падставу сцвярджаць, што Купала — язычніцкае
свята, да якога прыстасавана пазней святкаванне царквою (у другі

дзень, 24 чэрвеня) “Рождества честного славного Пророка, Предтечи н
Крестителя Господня Иоанна”. Язычніцкае Купала ўпамінаецца ў
летапісах 1175 года.
Дзяўчаты збіралі лекавыя зёлкі, кветкі для вянкоў, хлопцы пад
вечар сцягвалі старыя рэчы, галлё для вогнішча. Месца для яго
выбіралася часцей на высокім беразе ракі ці возера, на паляне, каля
жыта. Праводзілі абрад здабывання “жывога” агню — церлі асінавыя
палкі. “Сягоння ў нас Купала, сам Бог агонь расклаў” (Тышкевіч,
1847). Палівам для кастра служылі таксама дровы з дуба —
сімвалічнага дрэва Перуна, што бачна з купальскіх песень: “Пажарам
дуб’ё гарэла...”, “Гарэла дуброва, гарэла...” і інш.
Песнямі суправаджаліся абрады на свяце, карагоды і гульні,
завадатарамі якіх з’яўляліся Купалінка і Купаліш. Ля вогнішча ўсе
частаваліся абрадавай стравай, моладзь пераскоквала цераз агонь —
ён лічыўся ачышчальным ад злых духаў. Спальванне прасмаленых
колаў на шчасце ці спусканне іх, палаючых, з гары — адгалоскі
пакланення свяцілу. “А на гарэ калясо, гарыць яно харашо...”
Дзяўчаты на Купалле варажылі аб будучым замужжы. Наогул,
гэта свята маладосці і кахання. У далёкім мінулым яго называлі
“бясоўскім ігрышчам”, “ігрышчамі межу сёламі”, пра якія Несцераў
летапіс сведчыў: “Схожахуся на игрышща, и ту умыкаху (выкрадалі —
А. Л.) жены собе, с нею же кто совещашеся; имяху же по две и по три
жены”. гул, гэта свята маладосці і кахання. У далёкім мінулым яго
называлі “бясоўскім ігрышчам”, “ігрышчамі межу сёламі”, пра якія
Несцераў летапіс сведчыў: “Схожахуся на игрышща, и ту умыкаху
(выкрадалі — А. Л.) жены собе, с нею же кто совещашеся; имяху же по
две и по три жены”.
КУПАЛЬСКАЯ НОЧ
Вечарам 23 чэрвеня збіраецца супольнасць па магчымасці ўсіх
жыхароў вёсак, якія ў сувязі з гэтым амаль пустыя, у полі, на пагорку,
каля рэчкі ці вялікай ракі...
Галоўны разгар свята, гулянні, песні — ноччу, на Івана. Робяць і
прыбіраюць ляльку — жаночае пудзіла. Носяць яе, скачуць вакол,
запальваюць, пазней — топяць у вадзе...
Часцей агульнаўжывальны і абавязкова паўсюдна, як выключная асаблівасць, без якой няма Купалы,— касцёр, што запальваецца,
згарае, іншы раз заліваецца вадою... Агонь у некаторых мясцінах
распальваюць пры дапамозе трэння дошак. Яны і гараць у кастры (з

разбітых бочак, чанаў, кублаў, вёдзер, хатняга драўлянага посуду, у
дадатак — старых ануч, лыка).
Цераз касцёр скачуць, але меней, чым у Маларасіі і іншых
краях.
Больш
вакол танцуюць,
гуляюць,
піруюць. Замест
кастра ці пры ім
іншы раз гарыць
бочка, калі ёсць
— смаляная, дзе
дазваляе
мясцовасць — на
ўзвышэнні
або
крутой гары.
Заліваюць
вогнішча кубламі
(чанамі,
дзежкамі) і
вёдрамі. Радзей
“пускаюць” агонь
па плоце... Яшчэ
радзей цяпер купаюцца
Не забыты купальскія пе сні на радзіме Янкі Купалы

пад раніцу ў сувязі з забыццём старыцы, ачышчэннем паняццяў і
ўмацаваннем хрысціянства. Разам з тым ноччу бывае і менш грахоў.
У некаторых мясцінах замест купання ўжываецца лазня, і то ўжо як
падрыхтоўка да свята або ачышчэнне пасля Купалы...
Самое месца, дзе збіраюцца, абгароджваецца, абсаджваецца
зялёнымі дрэўцамі, часцей бярозкамі, калкамі, накшталт зялёнага
тыну, плятня...
Абрады суправаджаюцца песнямі, моцным прытопваннем,
стукам. Калі маецца, у што-небудзь б’юць: ці ў кубел, ці ў вядро. Гэта і
адчуваецца ў прыпеве саміх песень. Дзе толькі захавалася валынка і
можна яе дастаць, то яна абавязкова прысутнічае. Пры ёй і дудар,
скамарох з прытанцоўваннем. Калі ж няма, то добра і скрыпка...
Пачастункі, якія прыносяцца з усіх заможных дамоў і ўжываюцца раздзельна, гуртам і ў складчыну, уключаюць сыр, тва рог,
праснакі-бабкі з тоўчаным канапляным семем, цыбулю, часнок,
пахучае зелле, халаднік-квас, яешню, верашчаку, дзе маецца сала і
мяса (адзінае выключэнне з астатніх больш раслінных страў у гэтае
свята) і г. д...
Зёлкі, былінкі, травы ў купальскую ноч збіраюцца наогул усе,
што патрэбныя для выкарыстання — для вянкоў, лекаў і ежы. Гэта

лепшая іх пара. Але, як і ўсюды ў славян і на ўсёй Русі, у Русі Белай
ёсць травы і кветкі выбраныя, якія выключна належаць
Зёлкі, былінкі, травы ў купальскую ноч збіраюцца наогул усе,
што патрэбныя для выкарыстання — для вянкоў, лекаў і ежы. Гэта
лепшая іх пара. Але, як і ўсюды ў славян і на ўсёй Русі, у Русі Белай
ёсць травы і кветкі выбраныя, якія выключна належаць купальскаму
дню: рута; васіль, васілёк, дзягель, дзягіль, дзягель; багаткі; салодка,
саладушка; буйрак, бура шнік; ластавіца, ластавень, кураслеп,
курыная слепата; пералёт; лопань, лопух; быліца; расходнік, брацішкі,
брат з сястрою, іван-ды-мар’я; найбольш папараць, папыратка,
папаратнік8. Ён цвіце толькі адзін раз у год незвычайнай, цудоўнай,
асляпляльна белай кветкаю, іменна ў гэтую поўнач.
Скарбы або гаршкі з золатам і серабром даюць пра сябе знаць у
купальскую ноч. Над імі выскоквае воўк, гарыць агонь, а часцей за
ўсё цвіце папаратнік. Але хто сарве кветку, атрымлівае не адны
скарбы. Яго сіла ўсіх здолее, ён адмыкае ўсе замкі і запоры, разбурае
перашкоды, здабывае ўсё пажаданае, усё ведае, разумее мову птушак
і дрэў, знішчае нагаворы чараўніц. Цяжка кветку падгледзець, яшчэ
цяжэй вырваць...
На дзянніцу павінна ўсё скончыцца, г. зн. дзе ёсць звычай,
купаннем. Пасля ўсе адпраўляюцца глядзець узыход сонца. Яно
“гуляе”, пераліваецца, дзеліцца на некалькі частак, “зайчыкаў”, якія
разбягаюцца, скачуць і зноў зліваюцца ў адзін круг. Па-ін шаму,
раніцай сонца едзе “да мужа на тройцы”, золатам, срэбрам скача на
калясніцы, сыпле з яе промні і іскры. Ранкам 24 чэрвеня — пералом,
пасля чаго наступае ўжо Іван, Ян... (Бяссонаў, 1871).
7/24. Іван Купала (Іван Купальны, Іван, Пятроўскі Іван, Іван
Летні, Іван Вялікі, Іван Посны, Іван Злосны, Іван Ведзьмін,
Ян) — працяг купальскага свята, якое доўжылася ўсю папярэднюю
ноч. “Учора была Купала, а сёння Іван...”,— спяваецца ў народнай
песні.
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Тут падаюцца дагачасныя варыянты назваў купальскіх зё лак.

ЗАВЯРШАЛЬНАЯ КУПАЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
Мужчынскі хор:
Іване, Іване !
Устань на заране ,
Глянь на дзе вак:
Спаць захаце лі,
Гуляць пе расталі,
Зары не даждалі.
Будзіць дзе ўкам ліха,
Бо яшчэ ня ціха:
Ноч не прайшла,
Ліха ня ўнясла.
Ле шы паймаіць,
Цалаваць заставіць,
Ве дзьма згробніць,
З касьцямі злопніць!
Жаль нам будзіць,
Калі дзе вак убудзіціць:
Будзім плакыць,
Бо не каго сватыць!
Пыжале йці нас,
Расцалуім вас!

Дзявочы хор:
Сядзіць ле шы на загрыўкі
Парням няўважным,
Завядзе ць чорт у лядзінкі
К ве дзьмам не суразным.
Ён высватаць, ажэніць:
Не паспе іцца маргнуць,
Як пятлю надзе ніць
І ў пекла сыталкне ць!
Ах, нам жалка мальцаў дужа,
Бо рыбяты — маладцы!
Ды варожацца не дасужа,
Нам пара ў сваі двары.
Хадзі, мальцы, луччы з намі,
Усім будзя вісяле й,
А катораму, часамі,
Можа будзя дагадне й.

Мужчынскі хор:
Няхай, дзе ўкі, так,
Няхай будзя мір!
Няхай з нас усяк

Вазьме ць на выбор
Любую ад вас!
Няхай прыгалубіць,
Няхай абайме ць,
Няхай шчыра любіць,
Сярдзе чна цалуіць,
Дамоў адвядзе ць,
І спаць пакладзе ць!

Дзявочы хор:
Няхай, мальцы, так,
Няхай будзя мір!
Няхай з вас усяк
Вазьме ць на выбор
Любую ад нас!
У-а! у-а! У-а, а-ту!

Песняю заканчваецца ноч напярэдадні Ражаства Іаана Хрысціцеля. Яе спяваюць перад зарніцаю. Хлопцы і дзяўчаты становяцца ў
круг і, узяўшыся за рукі, ціха ходзяць, спяваючы ў два хоры. З
апошнімі словамі песні дзяўчаты разбягаюцца ў розныя бакі з
крыкам: “У-а! У-а!”, хлопцы іх ловяць, абдымаюць, цалуюць.
Вяртаюцца дахаты парамі і не разам, а як прыйдзецца. Дзяўчаты
крычаць: “У-а!” таму, каб кожны з хлопцаў па голасе мог пазнаць
сваю абранніцу. Горка той дзяўчыне, у каторай не акажацца пары.
Яна вяртаецца дахаты адна, калі не знойдзецца сяброўкі па
няшчасцю. У спяванні іншы раз прымаюць удзел маладзіцы і
жанатыя мужчыны (Віцебская губерня; Архіў РГТ, 1891).
ПРОВАДЫ РУСАЛКІ

Калі схаваецца сонца, усе дзяўчаты збіраюцца за вёскай і
ўюць вялікія вянкі, асабліва пышны для дзяўчыны, якая будзе
русалкай. Русалкай выбіраюць т ую, шт о мае самыя доўгія валасы.
Яна здымае свой андарак і заст аецца ў адной кашулі з расшпіленым каўнерыкам (смялейшая скідае нават і кашулю); доўгія распушчаныя валасы вісяць па плячах, агромністы вянок, як кола,
пакрывае галаву. Т ут жа яшчэ выбіраюць і маленькую дзяўчынку
для ролі дачкі русалкі. Адначасова робяць з саломы пудзіла,
падобнае на чалавека. Калі ўсе вянкі адзеты і саламянае пудзіла
падрыхт авана, бягуць на поле з русалкаю, спяваючы:
Правяду я русалачку да бору,
А сама вярнуся дадому.
Правяду я русалачку і ў цё мны бор,

А сама пайду і ў таткаў двор.
Да й затаплю пе ч, да й налячу бліноў,
Да й пазаву кумоў.

У полі ідуць па мяжы і, аблюбаваўшы месца як мага далей ад
вёскі і засеянай нівы, раскладваюць вялікае вогнішча. Кідаюць у
яго пудзіла, пяюць пра Івана Купалу:
Купала на Івана, Купала!
Дзе ўпала, начавала?
Купала на Івана, Купала!
Упала ў Пятра, у Паўла.
Як, Купала, ужывала?
Ужывала кашку з пе рцам,
Рыбку з перцам...

Калі пудзіла згарыць, дзяўчаты і хлопцы пераскокваюць цераз
вогнішча і доўга яшчэ працягваюцца іх песні і скокі... (Гомельскі
павет; Радчанка, 1888).
*Дзесятуха ( Зель ная ) — пятніца на дзесятым тыдні пасля
Вялікадня.
Пяценка. Час, калі завязваецца зерне (“пятка”). Не мае пастаяннага дня ў календары.
Дзе сятуха красу давала,
А Пяцінка красу здымала,
Красу здымала, пятку стаўляла;
А Дзе сятуха ды, вой, налівае ць,
А святы Іван і ё н пятку спяліць...

10/27. Самсон (Сямён, Самсон Сенагной). Прысвятак звязваюць з дажджамі. “На Самсона дождж — сем тыдняў то ж” (Б. с. к.,
1937). “На Самсона дождж: да бабінага лета мокра будзе” (Ляснічы,
1990).
Сем брат оў. “Сем братоў варожаць, колькі тыдняў пагоды”
(Паўлюкоўскі, 1937).
12/29. Пятро (Пятроў дзень, Пятро і Павел, Пятрок, Пятра)
— старадаўняе земляробчае свята, па сутнасці, завяршэнне Купалля.
Селянін заўважаў: “Святы Пятро ў жыце ядро”, “Калі высыплецца
ячмень, зязюля падавіцца зернем і больш не кукуе”. Вядома, што
зязюля куе ад Магдалены да Пятра ці Купалы, калі і заканчваюцца
гулянні моладзі. На Брэстчыне спяваюць:
Да Пятра зязюльцы кукаваці,
Да восе ні дзе ваньцы пагуляці.
Пятро пройдзе — зязюлька ў
вырай пойдзе ,
Восе нь прыйдзе — дзе ванька
замуж выйдзе...

Дзяўчаты хадзілі ў лес “развіваць вянкі”, якія былі “завіты” імі на
Сёмуху, “кумаваліся” (выбіралі сяброўку на год). Палілі кастры, елі
абрадавыя стравы, гушкаліся на арэлях, спявалі пятроўскія песні:
Пятрова ночка мале нька,
Не выспалася пане нка
На новым ганку се дзячы,
Міламу кашульку шыючы...
(С марго нск і р аён )

Лічылася, што пасля Пятра лет а ідзе на спад. “Прыйшоў
Пят рок, апаў лісток”. Заканчваўся Пятроў пост.
КУМАВАННЕ
Уласна кажучы, дзяўчаты кумяцца на Тройцу, а разам з хлопцамі — на Пятра. Кумаванне ўжо страціла свой абрадавы характар.
Толькі ў некаторых глухіх паселішчах працягваюць яшчэ хадзіць у лес
і там звіваюць вянком дзве суседнія галінкі бярозы або галінкі двух
суседніх бяроз. Загадванне (варажба.— А. Л.) заключаецца ў тым, ці
завянуць гэтыя завітыя галінкі ці застануцца свежымі, калі праз

тыдзень прыйдуць іх развіваць. Рэчы загадвання самыя
звычайныя: ці буду жывая? ці выйду замуж?
Кумаванне наогул уяўляецца ў выглядзе вечарынкі, прычым
жанчыны і дзяўчаты гуляюць там, дзе завіваліся вянкі, а сумесныя
пагулянкі з хлопцамі праводзяцца ў адной хаце, дзе зімою
адбываліся вячоркі з прадзеннем. У лесе распальваюць кастры,
наладжваюць арэлі, т анцы; гатуюць абавязкова яешню; прыносяць бліны, гарэлку. Калі на т акую жаночую гулянку з’явяцца
мужчыны, жанчыны зрываюць у іх шапкі і кідаюць у агонь. У
некаторых мясцінах Магілёўскай губерні яшчэ бытуе барацьба
дзяўчат з хлопцамі ў гэты дзень.
Кумаванне ў хаце праходзіць у такім парадку. Вечарам на
Пят ра дзяўчаты прыносяць гаспадыні сыр, масла, малако, яйкі,
сала, муку на бліны. Гаспадыня з адной дзяўчынай гат уе, а аст атнія спяваюць песні і т анцуюць пад прыпеўкі. Хлопцы прыходзяць
з гарэлкаю, і т анцы робяцца жывейшымі. Запрашаюцца і музыкі, і
адбываецца, такім чынам, поўнае ігрышча. Танцы працягваюцца
ўсю ноч, моладзь расходзіцца па хат ах ужо раніцай на наступны
дзень.

Існуе асобны цыкл кумаўскіх песень, якія называюцца таксама духаўскімі і пятроўскімі...
Куміліся дзве кумачкі,
А трэцяя не .
Прасілася, малілася:
Прыміце мяне !..
(Р аг ачо ўск і п авет;Р аман аў , 1 91 2 )

13/30. Паўпятро (Паўлюк, Павел) — дзень талакі.
Пасля Пят ровага дня не дазвалялася працаваць (“грэх”), можна было толькі дапамагаць іншым, але не за плат у, а за частаванне. Нават наймалі музыкаў. Паўпятроўская т алака адлюстравана ў
песнях: “А што ў полі шуміць, гудзе? Шуміць, гудзе. Т ам т алака
дамоў гудзе...”, “Святы Пётра т алаку збіраў копы сена вазіць, ст агі
мят аць”.
Сіман і Юда. Сімон і Іуда, два з дванаццаці апост алаў дня,
якіх выдзеліў народ і замацаваў у выслоўі: “На Сымана і Юды конь
баіцца груды”.
14/1. Кузьма і Дзям’ян (Касьма і Даміан) — свят а
кавалёў. “У дзень святога Касьмы і Даміана кузні не куюць і бабы
не п’юць”. Песню “Кузьма” спявалі тым, хто вянчаецца першы раз
(не выконвалі ўдовам і ўдаўцам):
Скуй нам свадзебку,
Свадзе бку крэпкую,
Даўгаве чную,
На ве кі не разлушную...
(Д абр авол ьс кі, 19 14 )

Кузьма і Дзям’ян вядомы і як апекуны земляробства. “Кузьма
сярпы зубіў, ідэя згубіў”, “На Кузьму і Дзям’яна касіць не рана”,
“Свят ы Пят ро жыт а спеліць, святы Кузьма сярпы робіць, а святы
Дзям’ян сена грабіць” (Паўлюкоўскі, 1934).

“Шыпілінка ў кузню ідзе ць, у кузню ідзе ць сярпы зубіць”

КУЗЬМА-ДЗЯМ’ЯН ( Л е г е н д а )
Кузьма-Дзям’ян былі калісь кавалі. І была змяя калісь. Дак яна
ўбірала людзей. І дабіраецца да іх ужо, знацца.
— Што, брат, іздзелаем мы зялезную саху.
Здзелалі яны цяперака саху і кажуць змяі:
— Пралізнеш трое от этых дзвярэй, дык мы табе сядам на язык,
ты нас і з’ясі.
Цяперака яна раз лізнула, другі лізнула і трэці — і пралізала трое
дзвярэй. Яны тагды — цапель! Ды за язык яе кляшчамі. Да адзін
гвоздзе па галаве, а другі запрагае ў саху. Як запраглі яе, да аралі яны
луг, аралі яны поле, аралі ўсё і не давалі піць, пакуль не прыараліся к
Няпру. Як прыграліся к Няпру, яна як вырыла роў, як стала піць, як
стала піць,— апрэглася. А яны тагды і прыстанавіліся (Гомельскі
павет; Раманаў, 1891).
17/4. Андрэй (Андрэй Наліва) — адзін з апекуноў земляробства, пра яго пяецца:
Трэці празнік — святы Андрэй,
Святы Андрэй, за ўсіх мудрэй,
Саху ладзіць, каня гладзіць...

Да Андрэя завяршаўся працэс выспявання жыта. Аб гэтым
народная мудрасць сцвярджае: “На Андрэя азімыя наліліся, а татка-

авёс да палавіны дарос”, “Авёс у світцы, а на грэчцы і кашулі няма”,
“Зерне ў каласку, не валяйся ў халадку” (Ляснічы, 1990).
18/5. Свята месяца, лампады. У ім, як сцвярджаў А. Кіркор,
ёсць рэшткі культу Велеса — “бога статка, апекуна пастухоў”.
21/8. Градавы дзень (Казанская). Засцерагаў ад нябесных
стыхій, ад хвароб вачэй і галавы. У некаторых раёнах пачыналі
касіць, праводзіць зажынкі (Дабравольскі, 1914).
Пракоп. Велікамучанік Пракопій звязаны ў народзе з цёплымі
ліпеньскімі днямі. “Пракоп бок прыпёк”.
Данат . Пра святога Даната вядома толькі з песні: “Святы Данат
коскі точыць, сянцо косіць...”
25/12. Прокл — прысвятак. У той дзень асцерагаліся вялікіх
росаў, пасля якіх гніло сена.
Якуб. Прысвятак усебакова характарызуюць прыказкі і прымаўкі: “На Якуба грэе люба”, “Які Якуб да паўдня, такая да снежня
зіма” (Паўлюкоўскі, 1934); “На Якуба хлеба поўна губа” (Смаргонскі
раён).
26/13. Гаўрылей — прысвятак. Баяліся, каб град не пабіў каноплі.
Ганна. “Дождж на Якуба — для жалудоў згуба, а як Ганна з
дажджом — дык гарэх з чарвяком” (Б. с. к., 1937), “Святая Ганна
снапы кладзе” (Паўлюкоўскі, 1934).
Серпавіца (Серпавіна, Шыпілінка) — пятніца перад Іллёй.
Дзень “зазубрывання” сярпоў, час падрыхтоўкі да жніва ў некаторых
мясцінах. “Шыпілінка ў кузню ідзець, у кузню ідзець сярпы зубіць”.

Жнівень
Кожная хата ў жніўні багата.
Прыдатны красавік цяплом, а жнівень дабром.
Жнівень сее, жне і косіць — на сталах багацця досыць.
У жніўні сярпы грэюць, ды вада халодзіць.
У жніўні панамі сярпы — маруды тады не цярпі.
Што поле ўродзіць, жнівень знаходзіць.
Хто ў жніўні гуляе, той узімку галадае.
У жніўні і верабей піва варыць.

Сучасная беларуская назва восьмага года месяца жнівень ,
таксама як і старабеларускія с ерпень, зарев, адлюстроўвае прыродныя асаблівасці пары. Дарэчы, найменне с ерпень захавалася ў
украінцаў, чэхаў (srpen), палякаў (si erpi eń) , іншых народаў.
Рымляне называлі гэты мясяц s ehstyl is, што значыць шост ы
(год пачынаўся тады вясною). Пазней рымскі сенат перайменаваў яго
ў гонар імператара Актавіяна Аўгуста. Секстыліс налічваў 29 дзён, а
аўгустус ста ў мець 31. Заканадаўчы орган, аднолькава паважаючы
Юліяна Цэзара і Актавіяна Аўгуста, зрабіў і аднолькава доўгімі
месяцы, якія стаяць побач у годзе. Класічная назва месяца захавалася
ў многіх заходнееўрапейскіх мовах, у тым ліку і ў рускай.
Жнівень дае знаць, што заканчваецца лета і набліжаецца
восень. Ночы становяцца халаднейшымі, даўжэйшымі і цямнейшымі.
Раніцай з’яўляюцца туманы. Працягласць светлавога дня змяншаецца
ў параўнанні, напрыклад, з ліпенем прыблізна на 50 хвілін.
Яшчэ ў пачатку месяца заканчваецца ўборка азімых, затым
убіраюцца пшаніца, ячмень, авёс, грэчка, проса, лён-даўгунец,
скараспелая бульба, іншая гародніна і садавіна. Людзі карыстаюцца і
багатымі дарамі лесу. Таксама вядзецца сяўба азімых, касавіца
атавы. Вопытны хлебароб стараецца прытрымлівацца традыцый:
глядзіць на сузор’і, становішча месяца, “расшыфроўвае” розныя
зямныя прыкметы.
1/19. Макрыны (М акрэня, М акрэні, М акрыдка) — прысвятак,
з якім асацыіруецца макрэча, дажджлівае надвор’е, аб чым сведчаць і
прыказкі: “Глядзі восень па Макрыне” (Сахараў, 1927); “Як не будзе на
Макрэні дажджу, то не будзе бульба гнісці ў зямлі” (Тураўскі слоўнік,
1984); “Як на Макрэню дождж, то будзе ўсю Спасаўку дождж”
(Талстая, 1986).

2/20. Ілля (Аля, Галляш) — апякун земляробства і абаронца ад
“нячыстай сілы”, які ўвабраў у сябе рысы язычніцкага бога Перуна.
Свята дажджоў і навальніц. Успрымаецца як канец лета і пачатак
восені. Ілля багаты на прыказкі: “Прыйшоў Пятрок — сарваў лісток,
прыйшоў Ілля — сарваў два”; “Прыйшоў Ілля — укінуў у воду кавалак
льда”; “Ілля нарабіў гнілля”; “На Іллю да абеду лета, а пасля абеду
восень”; “Ілля ваюе з чартамі, іх б’е перунамі”; “Ілля жніво пачынае, а
лета канчае”; “Калі на Іллю паспелі чарніцы, паспела і жыта”; “Ілля
блізка: гніся, баба, нізка, уставай раненька, ды жні дапазненька”;
“Ілля пытае, ці гатова ралля, а Успленне, ці гатова насенне”; “На
святога Галляша з новых круп каша”; “Да Іллі на сене пуд мёду, а на
Іллі пуд гною”.
Заканчвалі касавіцу, хадзілі талакою касіць удовам. У Лельчыцкім раёне гавораць: “Іванове сено — панове, а Петрове ўжэ не
такове, а Іллінэ — удовіна”. Праводзілі Зажынкі — свята пачатку
жніва.
Святы Ілля — стара жняя.
Гаспадынька ідзе ць у поле
З хле бам, соллю зажынаць,
Ды з мале нькім сыночкам,
Ды з сярэбраным сярпочкам...
(С ахар аў , 1 940 )

Часта ўпамінаецца Ілля ў песнях, якія спяваліся на Каляды:
Ілля па полю хадзіў,
Пашаньку радзіў.
Што ступлю стапою,
Стаяць снапкі капою.
Як пе райду гоні,
Стаяць стогі...
Па бару хадзіў
Да пчолкі радзіў.
На адной хвоі
Па пчолак двоі.
Ой, на хвоінцы
Да па троінцы...
(Пінск і п авет;
Б ул г ак аўс к і,
1 89 0 )

ЗАЖЫНКІ І ДАЖЫНКІ
З першых каласкоў рабілі маленькі снапок і ў бабкі яго не
ставілі, а неслі дадому, ставілі ў кут. Там ён быў да таго часу, пакуль
не пачыналі малаціць усё жыта. Тады бралі і яго.
На Зажынках спявалі гаспадару, які стаяў на сваёй паласе:
Стаіць казёл на гарэ,
Дзівуецца ў барадзе.

Дзіва-дзіва!
Ён барадой патрасе
Ды нам гарэлку прынясе.
Дзіва-дзіва!

Гаспадар частаваў жнеек.
Калі дажыналі, то рабілі “бараду” з апошніх каласкоў на ніве. У
“барадзе” рвалі траўку і клалі яе крыж-накрыж. Цяжарныя жанчыны
варажылі, хто народзіцца: хлопчык ці дзяўчынка. Калі ў траве
знаходзілі павучка, то павінен нарадзіцца хлопчык, а калі чорненькую
казюльку, то — дзяўчынка.

“Барыс і глеб – паспеў хле б”

На Дажынках спявалі:
А я жала, зажалася, (2 разы)
На козанькі засталася.
Ці вы мяне пасадзіце , (2 разы)
Ці козаньку падганіце.
Не чым шэльму падганяці, (2 разы)
Ле пе й казу падагнаць
(В ёск а Кр уп чын а Шу міл ін ск аг а р аён а; з апіс ан а ў 198 9
го дзе)

4/22. Мар’я (М агдалена). Жаночае імя хрысціянскай міраносіцы Марыі Магдаліны, якое дало назву прысвятку, асацыіруецца ў
народзе з клопатамі жанчын аб ураджаі і прадказаннем надвор’я: “На
Мар’ю росна — лён будзе шэры, неўмалотны”. У гэтую пару ўжо дні
халодныя, асабліва на поўначы. Прыкмячалі: калі туман халодны, зіма
чакаецца ранняя і марозная (Ляснічы, 1990). З надвор’ем звязана і
наступная прыказка: “Магдалена — вады па калена”.
6/24. Барыс (Глеб, Барыем, Барыс Палікоп) — адзін з
апекуноў земляробства. “Святы Барыс снапы возіць”, “На Глеба і
Барыса хлеба напарыся і за раллю -бярыся”, “Барыс і Глеб — паспеў
хлеб” (Паўлюкоўскі, 1934). На Смаленшчыне прызнаваўся “грозным
святам хлябоў”, называўся “Хлеб Барыс”. У полі не працавалі,
засцерагаліся вятроў, заканчвалі купацца (Дабравольскі, 1914).
У некаторых раёнах лічылі, што ад Барыса на працягу трох
тыдняў павінна адбыцца “рабінавая ноч”, якая нібы спрыяла
паспяванню рабіны і ў якую без перапынку лье дождж і шугае
навальніца.
7/25. Ганны (Ганна) — прысвятак. У каляндарных песнях паказваецца як дбайная жняя:

“…Святы Ганны бабкі стаўляюць”

Ме ншы святочкі носяць снапочкі,
Святы Ганны бабкі стаўляюць,
Святы Барыс бабкі злічае...
(Лепельскі п авет; Шэйн, 1887)
Святы Барыс снапы зносіць,
Святыя Ганны дамоў возяць...
(Б ар ыс аўск і п авет; Т ышк евіч, 18 47 )

Прыказкі таксама малююць Ганну гаспадыняй-жняёй: “Святая
Ганна снапы кладзе” (Паўлюкоўскі, 1934).
9/27. Палікоп (Палікапа, Палікапы) — дзень жніва, у які нібы
маланка паліць копы, стагі, хаты. У некаторых раёнах Палікопам
называюць дні ад Барыса да гэтага дня. Некалі стараліся ў полі не
працаваць. У Столінскім раёне гавораць: “На Палікопу як робіш,
выйдэ хмара і ўдарыць гром, і спаліць копу хлеба” (Талстая, 1986).
Панцеляймон (Панцялей). На Магілёўшчыне лічыўся лекарам
ад хвароб галавы (Раманаў, 1912). У народзе казалі: “З Панцялея
капуста пачынае ў качан завівацца. Хто на Панцялея працуе, таму
надалей не пашанцуе” (Ляснічы, 1990).
10/28. Лаўры н. Прысвятак напамінаў селяніну, што ўжо можна
малоць першае жыта на муку. “На Лаўрына спяшай да млына” (Б.с.к.,
1937).
11 /29. Калі ў гэты дзень туман — рыхтуй свіран пад авёс і
ячмень (Ляснічы, 1990).
12/30. Сіла (Іван). У праваслаўным календары гэты дзень прысвечаны апосталам ад 70-ці: Сіле, Сілуану, Крыскенту, Епенету,
Андроніку, а таксама пакутніку Іаану Воіну і іншым, Народны
каляндар сярод іх выдзеліў дваіх. “Хто на Сілу жыта пасее, у таго на
хлеб надзея” (ПаўлЮкоўскі, 1934). Да гэтага часу ўжо вызвалялася
нямала палёў і неабходна было распачынаць новую сяўбу. За Іванам у
народзе чамусьці замацавалася функцыя абароны ад зладзеяў
(Раманаў, 1912).
13/31. Спасаўскія запускі — пярэдадзень Спасаўскага посту.
14/1. Макавей (М акава, Макаўе, Першы Спас, Спас Мядовік,
Медзяны Спас) — свята маку. Праводзілі абрады з макам, ужывалі ў
ежу, рабілі варэнікі з мёдам, а таксама елі тое, у што можна было
макаць. Асвячалі ваду, зёлкі, садовыя кветкі, моркву, сланечнік. Елі
пірагі з макам і моркваю. Ведалі: на Макавея трэба ўволю наесціся
маку (Раманаў, 1912). На Тураўшчыне “глухі мак свецілі і осыпалі
хлёў, хату от небожчыкаў. І ек на суд ішлі, то кругом себе осыпалі”
(Тураўскі слоўнік, 1984). Варажылі: “Макавею, Макавею, я на цябе
канапелькі сею. Скажы мне, Макавею, дзе мая пара, каб я з ім у
гэтую ноч канапельку брала” (Брагінскі раён; Талстая, 1986).

Пчалаводы правяралі пчол, “мэкалі ў мёд нажы” (Дабравольскі, 1914).
Для збору мёду ўсе апраналіся па-святочнаму. Хаця і частаваліся
перад асноўнай падзеяй, але без гарэлкі і закусак з рэзкім пахам.
Дымар запальвалі “жывым агнём”, выкарыстоўвалі свянцоную ваду
(Сержпутоўскі, 1914).
Існавалі прыкметы: “Як на Юр’я дождж — будзе рыбы многа, а
на Макава — будзе многа грыбоў” (Талстая, 1986); “Калі на Макаўе не
бывае дажджу, то будзе шмат пажараў” (Дэмбавецкі, 1882).
Свята ўсебакова адлюстравана ў народнай творчасці. У валачобных песнях зазначаецца: калі Ілля “жыта зажынаіць залатым
сярпом”, то “Святы Макавей з поля сабіраіць”, “Святы Макавей
бульбы накапаў ...рабят накарміў”. Прыказкі сцвярджаюць: “Першы
Спас — провады лета”, “Ад Першага Спаса халодныя росы” (Б.с.к.,
1937).
Спасаўка
(Спасаўка
Ласаўка,
Спаж ын
пост)
—
пятнаццацідзённы асенні пост (да 28 жніўня). Спявалі:
Спасаўка, пе ралё тная пташка,
Дзе ле та ле тавала,
Дзе будзе м зімаваці?
— Ле тавала ў пшаніцы,
Зімавала ў крыніцы,
У сцюдзё най вадзіцы...
(Бя лын іцк і р аён )

“Базыль авечкам воўну дае ”

Дуж ыкі. У Лельчыцкім раёне у першы панядзелак Спасаўкі
пяклі пячэнне (“дужыкі”) па колькасці душ у сям’і, мэкалі яго ў мёд,
затым у попел. Каб пазбегнуць сустрэчы са змеямі, трэба было
сказаць: “Лучшэй буду дужыкі ў попел мочаць, чым на собе шохлю9
дзержаць”.
Папоў зык. Смаленскія беларусы называлі так канец ліпеня і
пачатак жніўня па аналогіі з “кароўім і конскім зыкам” (гл. 26
чэрвеня). Раней у гэты час папы хадзілі па вёсках за “ніўю” — зборам
жыта для пасеву (Дабравольскі, 1914).
15/2. Базыль. За хрысціянскім Васілём Спаса-Кубенскім замацавана прыказка: “Базыль авечкам воўну дае” (Паўлюкоўскі, 1934).
П рачыс тая (П ершая П рачыс тая, П ершы свят ок, Зель ная) .
У каталіцкім календары — Унебаўзяцце Божай Маці. Існуе шмат
прыказак і прыкмет на гэты дзень: “Прыйшла Прачыста — стала поле
чыста”; “Зельная Божая Маці ўсяго можа нам даці” (Б.с.к., 1937), “Да
святка араць — лішнюю капу нажаць”, “Прачыстая прынясе хлеба
чыстага”, “Першы Святок і першы світок” (Паўлюкоўскі, 1934).
Свенцяць зёлкі, збожжа і садавіну.
16/3. Антоны Віхравеі. У народным уяўленні розныя цуды
асацыіруюцца з выключнымі з’явамі прыроды. Таму і дзень Антонія
Рымляніна, Наўгародскага цудатворца, атрымаў у людзей назву
Антоны Віхравеі (Б.с.к., 1937). Ён пазначаны маланкамі, вятрамі і
дажджамі.
Рох — “маленькі святок”, “кірмаш на паненак”. Панічы і паненкі
ездзілі на кірмаш, дзе з бацькамі рабілі змовіны, дамаўляліся пра
пасаг. “Калі паненка гожая, та й пасагу не шмат трэе, калі ж яна
няўдалая да яшчэ рабая, та пасагу трэба накінуць якую-небудзь
кацярынку10 на рабацінне” (Сержпутоўскі, 1930).
19/6. Яблычны Спас (Спас, Другі Спас, Вялікі Спас, Сярэдні
Спас, Іспас), свята садавіны. Царква прыстасавала да гэтага дня
асвячэнне садавіны, пасля чаго дазвалялася ўжо есці яблыкі, грушы,
слівы. Таму і гаварылі: “Добра яблычка к Іспасу” (Сержпутоўскі, 1930).
Асвячалі таксама мёд, каласкі новага ўраджаю. Усё можна было
ўжываць у ежу, аб чым і сцвярджала прыказка: “Спас — усяму час”.
Пачыналі сеяць азіміну.
Да ўсходу сонца праводзілі абрад выгнання клапоў. “Прыйшоў
Спас, штоб ні было клапоў у вас!” (Раманаў, 1912). Паколькі на тую
9

Змяю.
Царская асігнацыя

10

пару з’яўляецца шмат аваднёў, таму ў Лельчыцкім раёне кажуць:
“Прыйшоў Спас, то пабярэ чорт і нас”.
Надвор’е становіцца халаднейшае і наогул лічыцца, што ўжо
скончылася лета. “Прыйшоў Спас — і лета ад нас”; “Першы і Другі
Спас — бяры рукавіцы ў запас” (Паўлюкоўскі, 1934).
У валачобных песнях пяецца:
Святы Стасік, пільны часік,
Жытцо возіць, Бога просіць:
— Пе ранясі, Божа, маё
жытцо...
праз гумянцо.
А святы Іспас, старэнькі дзядок,
На восе ць11 садзіў, жыта малаціў.
Святы Іспас Яблыкі
све нціць...
Ён гнаі возіць...
Жыта пасвяшчаіць.

23/10. Лаўрэн. Як вядома з папярэдняга адпаведнага прысвятка (гл. 10 жніўня), Ларын, ці Лаўрэн, з’яўляецца днём млынара.
Паколькі работа млыноў у мінулым залежала ад ветру і вады, то таму і
народныя прыкметы былі скіраваны да гэтых з’яў: калі хвалявалася
вада, то восень абяцала быць ціхмянай, лагоднай, а зіма — мяккай,
адліжнай (Ляснічы, 1990).
24/11. Баўтрамей. Прыказкі, звязаныя з прысвяткам, добра
характарызуюць надыход восені: “Святы Баўтрамей душыць аваднёў
і труціць мухі”; “Святы Баўтрамей высылае буслоў па дзяцей”;
“Прыйшоў Баўтрамей — жыта на зіму сей” (Паўлюкоўскі, 1934).
Спасаўскія Дзяды — пятніца-субота перад Успленнем, абрадавая памінальная вячэра (на Століншчыне і ў іншых раёнах).

Яблычны спас у ле тніку “Грунвальд”
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Мясцовая назва асе ці – гаспадарчага збудавання для прасушкі снапоў.

Чарвівая нядзеля. У некаторых мясцінах Віцебшчыны перад
Успленнем пачынаецца так званая Чарвівая нядзеля, на якую не
сеялі, бо ўраджай нібы даваў затым “чарвівую муку” з неадчэпнымі
кузуркамі (Васілевіч, 1991).
28/15.
Прачыстая
(Успленне,
Багародзіца,
Першая
Прачыстая, Вялікая Прачыстая, Аспажа, Гаспаж а, Спаж а,
Вялікая Спаж а, Зялёная, Зельная) — свята ўраджаю.
Асвячалі “бараду” — апошні снапок, зернем якога пасля
Прачыстай пачыналі засеўкі, а таксама зёлкі і гародніну. Наладжвалі
свята свечкі: пераносілі яе з адной хаты ў другую, гасцявалі. На
Палессі ўпраўляліся з просам і ў гэты дзень варылі з яго кашу.
Наглядалі за бусламі, што на зжатых палетках збіраліся ў вырай.
Амаль паўсюдна вядомы прыказкі: “Прыйшла Прачыстая —
стала поле чыстае”; “Прачыста — сяўба чыста, а касьба не чыста”.
Менш распаўсюджаны наступныя: “Гаспажа — хлеба дзяжа” (Брэсцкі
павет; Крачкоўскі, 1874); “Прыйшла Прачыстая — перапечка чыстая”
(Ігуменскі павет; Шэйн, 1883).
Прачыста маць ішла зажынаць
У чыстае поле з пшонным пірагом,
З пшонным пірагом, з залатым сярпом.
У ле вай руцэ пшонны піражок,
У правай руцэ залаты сярпок:
Я раз разну — я сноп нажну,
Я і два разну — я капу нажну!
Сноп ад снапа — на валовішча,
Капа ад капы — паўтараста шагоў!
(Р аман аў , 1 9 1 2 )
Прачыста жытцо сее ць,
А ме ншая ў помач стала,
Жытцо скора запахала.
(М іёр с к і р аён )

У некаторых раёнах лічылася, што ад Прачыстай пачынаецца
“маладое бабскае лета” (да Галавасека, 11 верасня) (Раманаў, 1912).
ЖНІВО Ў РАДЗІЛАВІЧАХ
...Гаспадары засцерагаліся, каб ніхто ў жыце не зрабіў “завітку”
— некалькі заплеценых каласкоў, якія прымхлівым чалавекам
лічыліся падробкай, пракляццем знахара, чараўніка ці проста злога
чалавека. Яе не зжыналі, а прасілі знахара “адрабіць завітку”.
Падчас жніва спявалі пра цяжкую паднявольную працу. У некаторых песнях вырысоўваюцца вобразы паноў-прыгнятальнікаў.
Народ даваў ім зняважлівыя клічкі:
Наша пані аве чая
Дадзяржала нас да вечара...

Наш пане -баране,
Пускай нас дамоў заране ...
Мы, жаньцы, маладзе нькія.
У нас се рпікі залаце нькія.
Я не хачу да жыта жаці,

“А я ў бору да жыта жала…”
Ле пш буду канапе ль браці.
Канапе лькі да зялё не нькія
— Ле пш пайду ў халадок спаці...

Паказваецца сквапнасць і хітрасць тых, хто не хацеў аддзячыць
за работу. “Рад бы вас дамоў пусціць — мая пані смутная сядзіць.
Пагубіла ад каморы ключы на шырокай вуліцы, з панамі танцуючы”.

“У нашай нівы да дажыначкі…”

Спявалі жнеі і пра нялёгкую долю жанчыны забітай палескай
вёскі:
Пацяшалася маці мною,
Як ве це р тою гарою.
Аддала ж мяне маці за нялюбага
Цяжкаю няволяй...

А я ў бору да жыта жала,
Мяне маці палуднаваць звала.
— Палуднуй, мая матухна,
Бо я ўжо папалуднавала.
Сухі хле бе ц е ла,
Вадзіцаю палівала
(Да й слязамі палівала),
Сваю долю праклінала...

З апошніх каласкоў рабілі “бараду”, упрыгожвалі стужкамі,
кветкамі. На полі пакідалі хлеб і соль — ахвяру духу зямлі.
У нашай нівы да дажыначкі,
Бо ў нас дома да радзіначкі —
Нарадзіла панічына
Маладога чэлядзіна,—

Спявалі жнеі і кідалі назад цераз галаву па тры разы свае сярпы. Калі серп затыкаўся ў зямлю вастрыём, то лічылася, што добра
дажывецца да наступнага жніва. Затым святочна з песнямі,
бразганнем сярпоў неслі снапок да гаспадара, ставілі ў хаце на кут
(вёска Дзяржынск, раней Гадзілавічы, Лельчыцкага раёна; запісана ў
1988 г.).
29/16. Ян. “Ян па лета прыйшоў, а ўжо восень знайшоў”;
Трэці Спас (М алы Спас, Хлебны Спас) — адно са свят хлеба.
Шмат дзе спраўлялі Дажынкі — свята канца жніва. Упрыгожвалі
стужкамі і кветкамі “бараду”. Ахвяравалі хлеб і соль духу нівы, відаць,
Воласу, казлападобнай істоце. “Воласаву бародку” жнеі неслі
гаспадару і ставілі ў кут. Зерне і каласкі ўжывалі на працягу года ў
розных магічных абрадах. На Палессі, напрыклад, “вылівалі Волас” —
пры дапамозе каласкоў, вады і замовы: “Волас, Волас, выйдзі на
чысты колас...” перасцерагалі ад зубнога болю. У іншых раёнах
“лячылі” “валасень”.
Канец жніва і змена надвор’я адлюстраваны ў прыказках: “Трэці
Спас хлеба прыпас”; “Па Трэцім Спасе трымай рукавіцы ў запасе” і
інш.

ТАЛАКА
Калі змяркаецца і дажынаюць ужо апошні загон (маленькі
ўчастак), кожная са жней адкладвае па коласу для аднаго агульнага
снапа, які прызначаецца ў гонар Талакі (апякункі жніва,
пладавітасці.— А. Л.). Сабраўшы такім чынам значную колькасць
каласоў, талачанкі звязваюць разам дажыначны сноп. Між тым на
ніве застаецца невялікі кавалак: з яго жнеі (таксама разам) робяць
вянок, уплятаючы туды розныя кветкі і пахучыя травы... Карагод
талачанак кідае жэрабя, каму давядзецца быць Талакою. Выбраўшы
яе, упрыгожваюць Талаку рознымі кветкамі, даюць у рукі дажыначны

сноп, а на галаву кладуць талаковы вянок з доўгім белым
пакрывалам. Затым жнеі абкружаюць Талаку і, пераплятаючыся
вакол яе вянком, прыпяваюць:
Добры ве чар, добры ве чар!
Добры ве чар, Талака!
Да ўхараводзь
Ты нас ге це не чкі ве чар.
Да вазьмі ж ад нас, вазьмі
Гэты збожны ты снапок;
Да надзе нь жа, надзе нь
З краскамі прыгож вянок!
З гэтым добрым пойдзе м жа мы
К пану ды к гаспадару.
Прынясё м жа мы яму
Шчасце йка тваё ў харамы.
Ён той пан гаспадарык
Справіць нам дажыначкі,
Выставіць пажытачкі
Да з засе каў напіхалых.

Пасля гэтай песні карагод, выставіўшы наперад Талаку і стаўшы
за ёю парамі, адпраўляецца ў такім цырыманіяльным парадку ў хату
гаспадара... Талачанкі спяваюць наступныя песні:
Выйдзі, выйдзі, гаспадарыку,
Спатыкаць з усякім збожжам
Талаку; раскрый жа хатачку
Да пе рад такім жа госце м...
Пакланіся ж пані Талацэ,
Пакланіся ё й найніжай;
Пасадзі яе да на куце ,
Каб толькі да найвышай.
Выйдзі, выйдзі, гаспадынечка,
Спатыкаць з усімі госцьмі
Талаку ж у вароце чка;
Стань ё й борзна, на укосні.
Пакланіся ж пані Талэцэ,
Пакланіся ж ты ё й каркам,
Выстаў, выстаў ё й да на стале
Саламашкі і з прысмакам.
(Др аў лян ск і, 18 46 )

31/18. Ф лор і Лаўр (Храл і Ягор’е) — “конскае свята”, свята
пастухоў. Даглядалі жывёлу. У некаторых раёнах пяклі аладкі, якія
называлі “капытамі” (Цэбрыкаў, 1862; Раманаў, 1912). “На Храла і
Ягор’я ня ткуць і ня пашуць”,— гаварылі беларусы на Смаленшчыне
(Дабравольскі, 1894).
Арабінавыя дзень і ноч (Варавіты дзень) — пара, калі бывае
“сухая” навальніца або буран цэлую ноч (дзень). У гэты час нічога не
рабілі і чакалі з трывогай грому, маланкі і дажджу, засцерагаліся ад

няшчасця (Булгакоўскі, 1890). Як ужо згадвалася, “рабінаву ноч” яшчэ
звязвалі са Спасаўкай або з нейкім днём ад Барыса да Прачыстай, ці
ад Першай да Другой Прачыстай.

Верасень
Як настане верасень — гаспадарам поўна гумно і кішэнь.
Халодны верас ень, але сыты.
У верасні адна ягада, дый то горкая рабіна.
У верасні палі агонь і ў хаце, і на полі.
Верасень — з досвіткам дзень.
Як настаў верасень, дык туман кожны дзень.
У верасні і ліст на дрэве не трымаецца.

Вресень, руин, риень, зарев — гэтым старабеларускім найменням дзевятага месяца года адпавядае сучаснае беларускае
верасень, што паходзіць ад слова “верас” (менавіта ў той час расліна
пачынае красаваць). Ва ўкраінскай мове першы месяц восені таксама
вересень, у чэшскай — září, польскай — wrzesień. У англічан,
французаў і немцаў — варыянты рымскага september. У французскім
рэспубліканскім календары ён фрукцідор — месяц пладоў, што
канчаўся 22 верасня і завяршаў год.
Рымскі зеріетЬег меў 29 дзён (адзін дзень дадаў Юлій Цэзар у 46
годзе). Рымляне прысвячалі яго Вулкану, богу агню, і святкавалі
Вулканаліі, забіваючы ў ахвяру парася і цяля.
У старажытных грэкаў на працягу дзевяці дзён адбываліся
“містэрыі”, таемныя культы. У іх прымалі ўдзел толькі пасвячоныя,
якія рабілі ахвяры з захаваннем асаблівых абрадаў. Паказваліся
ўдзельнікам абразы багоў і знакі-сімвалы, што да гэтага часу
старанна ўтойваліся.
Неспрыяльныя ўмовы надвор’я верасня — выпадкі частых
дажджоў, ранніх замаразкаў, вялікіх вятроў. Сяляне стараюцца
ўбраць бульбу, гародніну і садавіну.
Дрэвы мяняюць сваю афарбоўку, каб паўней засвоіць сонечную
энергію: чырвонае, карычневае, пунсовае і фіялетавае лісце робіць
гэта лепш, чым зялёнае. Пасля першых замаразкаў, звычайна тое
назіраецца ў сярэдзіне месяца, пачынаецца лістапад.
Шматгадовыя назіранні за звялай прыродай і паводзінамі жывёлы адлюстраваны ў мудрых народных прыкметах. Каток-вуркаток
вымываецца і сцены шкрабае — на непагадзь, а на спіне качаецца —
на добрае надвор’е. Імклівыя павучкі па хованках разбягаюцца —
непагадзь наступае. Плятуць свае красёнцы павукі ў паўднёвым
напрамку — пацяплее, а ў паўночным — пахаладае. Цецярукі на

верхалінах дрэў расселіся — на яснае надвор’е. Воблакі цягнуцца з
поўначы на поўдзень — на сонечнае надвор’е, а наадварот — чакай
непагадзі. Вераснёўскія перуны абяцаюць цёплую восень. Тлушчам
пер’е ў гусей, качак і курэй пакрываецца — халады набліжаюцца.
Воблакі нізка сцелюцца — чакай халадоў. Туманы на зямлю
прылягаюць — пацяплее хутка. Калі лісты на дрэвах моцна
трымаюцца — абавязкова чакай позняй зімы.

“Святы Баўтраме й высылае буслоў па дзяце й”

5/23. Лупа. Святы хрысціянскі пакутнік Лупа занатаваны народам у прыказцы: “На Лупа будзе жыта купа”. Вядома і прыкмета: у
дзень памяці святога Лупы нельга сеяць жыта, таму што на ўсёй ніве
будуць “лупы” — жыта ўзыйдзе і вырасце плешынамі (Васілевіч, 1991).
7/25. Баўтрамей (Варфаламей) — час сяўбы азімых. “Прыйшоў
Баўтрамей — жыта на зіму сей” (Чачот, 1846; Федароўскі, 1935).
З’яўляецца шмат аваднёў і мух. З тае нагоды ўзнікла прыказка:
“Святы Баўтрамей душыць аваднёў і труціць мух” (Паўлюкоўскі,
1934). Замацаванае за ім выслоўе “Святы Баўтрамей высылае буслоў
па дзяцей” сведчыць аб адлёце птушак і пачатку вясельнай пары.
8/26. Друг ая Прач ыст ая (М еншая Прачы ст ая , М алая
П рачыст ая, Другі с вят ок). У Заходняй Беларусі гаварылі:
“Прыйшла Меншая Прачыста, канчай сеяць начыста” (Б.г.к.,1926).

10/28. М ацей (М айсей, М аісей М урын, М урун) — абаронца ад
запойнага п’янства. Прысвятак вельмі прызнавалі жанчыны, чые
мужыкі пілі гарэлку (Раманаў, 1912). Існавалі і прыказкі: “Майсей
Мурун — сцаліцель ад п’янства” (Паўлюкоўскі, 1934); “Пасля Мацея
мужык на полі не пацее” (Рапановіч, 1974).
11/29. Калінавік (Іван Калінавіч Ян, Галавасек, Іван Крываўнік, Іван Посны, Галаварэз, Сцянцель). Назва замацавалася ад
царкоўнага наймення дня “Усекновения главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна”. У народзе ўсталяваліся за ім бытавыя
прыкметы і павер’і. Лічылася, што нельга рэзаць, сячы круглае
(капусту, бульбу, і г.д.) і нават есці. На Тураўшчыне, закончыўшы
некаторыя палявыя работы, засякалі старога пеўня і рыхтавалі вячэру
(Тураўскі слоўнік, 1982). У Рэчыцкім павеце не мылі галаву, каб не
захварэць на каўтун (Пяткевіч, 1938). Пчаляры “падглядалі” мёд. На
Магілёўшчыне прыкмячалі: калі пасеяць у гэты дзень жыта, то будзе
ўраджай “умалотны” (Дэмбавецкі, 1882). На Усходнім Палессі
стараліся завяршыць сяўбу абавязкова за дзень, а вечарам дзяўчаты
выходзілі віць вянкі, спявалі песні (Талстая, 1986). На Калінавіка
збіралі ягады каліны, журавіны і выкарыстоўвалі ад боляў галавы.
Настаў час руплівай працы ў полі — збору ўраджаю, калі дождж
ужо не патрэбен. У народзе гаварылі: “Да Яна прасіце, дзеткі,
дажджу, а па Яне я й адзін упрашу” (Паўлюкоўскі, 1934). З Калінавіка
да Цудаў, Багача, Пакровы (у розных раёнах па-свойму) гэтая пара
называлася Бабіна лета — пачатак жаночых сельскагаспадарчых
работ (Дабравольскі, 1914).
Пачыналіся сялянскія вяселлі, асабліва пасля Івана Пакроўнага,
Пакровы да Піліпаўкі.
Ой, на гарэ ячме нь
жала,
Снапоў не вязала,
Каго ве рна любіла,
Праўды не казала.
(Свянцянскі павет; Шэйн, 1887)
На гарэ лё н, на гарэ лё н, бе лы кужаль.
Не з кім стаці, не з кім стаці лё ну браці.
(Гомельскі п авет; Р адчанк а, 1888)
Чыя ж то пшаніца,
Што колас пахіліўся?
То ж таго казака, Што
шчэ не жаніўся.
(Лепельскі п авет;
Раман аў, 1912)

Шчодры ле с на Калінавіка
Ой, рыкнула каровачка,
З поля ідучы,
Парадзіла мяне маці,
Ягады бе ручы.
(С толінскі р аён)

13/31. Пачатак сяўбы ячменю (шосты ці сёмы тыдзень ад Іллі).
У беларусаў Смаленшчыны мелася шмат прыкмет: “Сей ячмень, як
загудзець сляпень”; “Сей ячмень, як каліна ў кругу”; “Ячмень сей на
сёмым тыдні ад святога Іллі, у той дзень, калі на Усяедным тыдні была
вея”; “Ячмень сей на шостым тыдні ад святога Іллі” (Дабравольскі,
1914).
14/1. Узвіжанне — дзень “закрывання” зямлі на зіму. “На
Узвіжанне халат з плеч, а кажух на плечы”; “Узвіжанне з поля збірае”;
“На Узвіжання пару гадзюкі й вужакі хаваюцца ў нару” (Паўлюкоўскі,
1934).

Бабіна ле та надышло

Сымон (Сямён, Стоўб). У народзе гаварылі: “У Сямёнаў дзень
да абеду ары, а пасля абеду аратага з поля гані”, “Святы Сымон — а й
сявец дамоў”. На Віцебшчыне існавалі розныя павер’і наконт
ураджаю, прымеркаваныя да гэтага дня. Напрыклад: “Калі першы
засевак жыта рабіць напярэдадні Івана (28 жніўня), то жыта
ўродзіцца з буйным коласам, калі ж напярэдадні Сямёна Стаўба (1
верасня), то яно дасць добрую салому, але не будзе каласістым”
(Нікіфароўскі, 1897).
Пра зменлівы характар надвор’я ў прысвятак добра сведчыць
прыказка: “Сымон да варот, на дварэ сем пагад: сее, вее, круціць,
муціць, зверху лье, знізу мяце” (Б.с.к., 1937). Лічыўся днём адлёту
птушак: “На Сымона ластаўкі хаваюцца ў ваду”, “На Сымона птушкі
лятуць у вырай” (Паўлюкоўскі, 1934).
На Падзвінні да Сямёна імкнуліся пастрыгчы авечак, каб ён не
ўкраў сабе на рукавіцы. А яшчэ казалі: “На Сямёнаў дзень вужы на
бераг выходзяць” (Ляснічы, 1990).
На Смаленшчыне праводзілі “Жатву” — абрад выгнання мух у
час дажынак. Адзявалі сноп у ляльку Салоху, упрыгожвалі, ставілі на
стол, затым — у кут. “Адклаўшы сярпы ў бок, жнеі бралі чапялу,
садзіліся на яе верхам і скакалі па хаце, гаворачы: “Чарнушнікі —
вон, а бялушнікі — у хату!” Тады прымаліся прынесенымі альховымі
галінкамі выганяць з хаты мух са словамі: “Святы Сямён, гані мух
вон!” Гэтыя ўчынкі жней напаміналі, што з поля ўжо пайшлі, чорныя

мухі хутка знікнуць, а замест іх з’явяцца “бялушкі” (снег)
(Дабравольскі, 1914).
У XVIII — пачатку XIX стагоддзя на Сямёна праводзілі абрад
“Жаніцьба коміна” (пасвета12, лучніка). У ім заўважальны культ агнюбагача, хатняга духа-продка, хатніка. І невыпадкова. Бо светлавы
дзень скарачаўся, пачынала рана цямнець і трэба было выконваць
некаторую працу пры лучыне. Комін упрыгожвалі ручнікамі,
кветкамі, стужкамі. “Частавалі” агонь на пасееце гарэлкаю, кідалі
кавалкі сала, зерне, арэхі. Выказваліся пажаданні аб сямейным
дабрабыце, каб спорна ішла работа. Жанчыны спявалі вясельную
песню “жаніху”.

Кранае душу пе сня народная ў выкананні ансамбля “Жывіца”
Ой, прыйшлі ж ночанькі
доўге нькі,
Пасвяці ж нам, каміну бе ле нькі.
Мы ж цябе кве ткамі ўбіралі,
Барвяночкам, рутай апе разалі...

“Маладымі” тут выступалі Комін і Праца. “Праца наша — дзеўка
гарненька, палюбіці Коміна радзенька” (Пінск; Шэйн, 1883).
У 1988 годзе абрад зафіксаваны ў Лельчыцкім раёне з дзвюма
песнямі. (Часткова яго ўключаў у свой рэпертуар ансамбль народнай
музыкі “Жывіца” пад кіраўніцтвам В. Пархоменка.) “Вырывалі з
градкі васілька, такі бураковы цвет, і ўстаўлялі яго ў дырку, шо ў

Не вялікая ме талічная рашотка, або патэльня, падвешаная да столі пад спе цыяльнай
квадратнай адтулінай. Звычайна ніжэй адтуліны ўмацоўвалася ўсе чаная піраміда,
зробле ная з дошак. Каб гэты малы комін не загараўся ад лучыны, яго абмазвалі
чырвонай глінай, а затым бялілі.
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половінцы гарбуза. Потом одзін дзержаў васілька і ўсе за ім ходзілі
кругом посьвета і сьпевалі або казалі:
Сьвеці, нашэ сьвеціло,
Шоб огню нам не тушыло,
Шоб добрэ було прасьці,
ткаці
І сеець цепло ў хаці.
Ек жэнілі посьвета, то і сьпевалі:
Мой Се ме нку,
Мой солове йку,
Як тобе хорошэнько!
Як зацяніла калінонька
Да на лютом морозі.
Поцолуймоса, моя сваце чко,
Да на пе ршом порозі...”

Магчыма, раней выконвалі розныя песні з вясельнага рэпертуару. У абрадзе прымалі ўдзел дзяўчаты, якія ў гэты вечар
“запрадалі”. Каля пасвету за грабянямі, прадучы, слухалі таксама
быліцы, жартавалі, гулялі з хлопцамі.
19/6. Цуды. Дзень “цудаў”, што могуць прынесці бяду. Звязаны
з Прачыстай. На Піншчыне казалі: “Не так бойся Прачыстай, як Цуда
яе”, а на Лельчыччыне: “Прачыста гаворыць: “Мяне не святкуй, а
святкуй маё Цуда” (Талстая, 1986).
Цікавы звычай існаваў у вёсцы Моталь Іванаўскага раёна. На
Цуда дзяўчына ішла на скрыжаванне дарог, станавілася на калені,
дзевяць разоў чытала малітву “Ойча наш”, затым зубамі адрывала
лісток падарожніка і гаварыла:
Ты, святый подорожнік,
Ты стаіш пры дорозі,
Бачыш старого й малога,
Покажы мне мілого...

Дадому вярталася, ні з кім не размаўляючы. Лісток падарожніка
клала пад падушку, каб прысніўся суджаны.
Міхайла — прысвятак, асацыіруецца з “цудам”. Не палілі святло
ў хлявах. Існуе шмат паданняў пра незвычайныя дзівосы, якія
здараюцца з людзьмі ў гэты дзень. У Ашмянскім павеце сцвярджалі,
нібы на Міхайла такі бывае моцны вецер, што “верне озероды з бобам
і гарохам” (Берман, 1874). У Свіслацкім раёне заканчваюць палявыя
работы і гавораць: “Міхал з поля спіхаў”.
21/8. Багач (Багатнік, Багатуха, Гаспожка Багатая, М алая
Прачыста, Прачыста, Другая Багародзіца, Другая Прачыста,
Другая Спаж а, Зельная), старажытнае свята заканчэння ўборкі зерневых, водгук язычніцкага свята земляробчага культу Даждзь-бога,

“бога сонца, бога дастатку і багацтва” (Багдановіч, 1895). Адзначалася
і ў іншыя дні, якія стаяць блізка да асенняга раўнадзенства. У
некаторых раёнах лічылася першым днём восені. Цяпер
прымеркавана да Раства Багародзіцы.
Багачом або багатцам называлі таксама кошык з жытам і
свечкаю. Яго на свята насілі ў кожную хату і адрыну. Зерне ў кошык
збіралі з першага зажыначнага снапа, свечку рыхтавалі пад спеў
дажынкавых мелодый. Згодна павер’ям, Багач забяспечваў сям’і
дабрабыт і шчасце. На Багача да ўсходу сонца гаспадар засяваў ніву
жытам, асвечаным яшчэ ў Першую Прачыстую. “Прыйшоў Багач —
кідай рагач, бяры сявеньку, сей памаленьку”.

Свята ўраджаю ў разгары

Толькі б не спазніцца на кірмаш

У Віленскай губерні з новага ўраджаю пяклі вялікі каравай, таму
і называлі дзень Гаспожкай Багатай (Берман, 1874).
Да свята стараліся скончыць касавіцу, і з тае нагоды ў
Драгічынскім раёне казалі: “Прачыста — сывба чыста, а косьба
нычыста” (Талстая, 1986). Як сцвярджалася, лепш сеяць паміж
Першай і Другой Прачыстай. У валачобнай песні гаворыцца:
Прачыстая Большая
Жыта све нціць,
Засявае ць,
А Ме ншая
Памагае ць.
А Узвіжанне —
З поля дзвігні.
(Дзісенскі павет; Чэрны, 1895)

Перад Прачыстай буслы збіраюцца ў вырай. На Шуміліншчыне
існуе прыкмета: калі паляціць бацян яшчэ да Другой Багародзіцы, то
ляжа ранняя зіма. Асенняе свята добра прадстаўлена прыказкамі: “У
стагнача хопіць хлеба да Багача”; “Багач заткнуў за страху рагач”
(магчыма, саху або матачку.— А. Л.); “Прыйшоў Багач — рыхтуй
рагач, прыйшла Пакрова — рыкнула карова”; “Да Багача баба рабача,
па Багачы — хоць за плот валачы”.
Засідкі — пачатак хатніх жаночых работ, прадзення. “Заедкі —
бабы ўзяліся за верацяно” (Ельнінскі павет; Дабравольскі, 1914).
22—23. Дзень астранамічнага асенняга раўнадзенства.
24/11. Тадора. У пару асенняга раўнадзенства прысвятак напамінаў аб важнай змене ў годзе: “На Тадору ўсякае лета канчаецца”
(Б.с.к., 1931).

Тураўскія рыбаловы

Паце шна і дарослым і дзе цям

Гандаль ідзе бойка

27/14. Здзвіж анне (Уздзвіж анне, Звіж анне)—свята “закрывання” зямлі на зіму. Лічылася, што сонца і прырода “грае,
здзвігаецца”, “іграе і дрыжыць” усімі колерамі. “Усё ў хату уз дзенецца,
каб мароз не пабіў”. У гэты дзень не хадзілі ў лес, бо там нібы збіраліся
ў клубкі гадзюкі і вужы, каб схавацца ў норы на зіму. Існуе легенда,
нібы ў цара гадзюк на галаве ёсць залатыя рожкі. Трэба раніцай на
Звіжанне ўпільнаваць, калі будзе грэцца на сонцы клубок гадзюк з
царом і ўдарыць па ім адзін раз “папліскаю” — схапіць рожкі і збегчы.
Лічыцца, што тая карона здымае ўсе замкі і запоры. Лоўка ёю
карыстацца зладзеям (Слуцкі павет; Сержпутоўскі, 1930).
Увесь тыдзень (“свістун”) не сеялі, каб не было пустога калосся.
На Тураўшчыне гаварылі: “До Йвана сяўба кохана, а послі Здзвіжанья
трэ добро рукою дзвігаць!” (Тураўскі слоўнік, 1982). У валачобных
песнях ёсць такія словы: “Святая Прачыста папары мяшаець, Святое
Узвіжанне з поля збіраець”, “бульбу капаець”, “сцеліць лянок”.
У назіраннях над прыродай значная доля адводзілася птушкам,
якія забіралі з сабой лета. “Уздвіжанне — апошні воз з поля рушыў, а
птушкі ў вырай пацягнуліся”; “Уздвіжанне лета замыкае, ключык
шызая галачка за мора панесла” (Ляснічы, 1990).
29/16. Міхал. “На Міхала ясная ноч — будзе трывалая зіма. Калі
на Міхала з поўначы вецер вее, то ня май на надвор’е надзеі” (Б.с.к.,
1937; Сахараў, 1937).

КАСТРЫЧНІК
У кастрычніку — насмаркаць
Багачу, я свой сноп малачу.
У кастрычніку і хата з дрывамі, і мужык з лапцямі.
Кастрычнік ходзіць па краю й гоніць птушак з гаю.
Кастрычнік ні калёс, ні палоз не любіць.
Кастрычнік зямлю балоціць, а лес дык залоціць.
У кастрычніку снег — толькі на грэх.
У кастрычніку гром — зіма без снегу.

Кастрычнік — дзесяты месяц года. Стараславянскія назвы яго —
листапад, риень, паздерник, брудень, у чэхаў ён таксама říjen, у
сербаў — паздзернік, у палякаў — październik, ва ўкраінцаў —
жовтень. Беларускае найменне месяца паходзіць ад слова “кастрыца”
(“кастра”): у гэты час сяляне трапалі, часалі лён і каноплі, з якіх
ападала шмат кастры.
У рымлян oktober (такая ж аснова ў нямецкай, французскай,
англійскай, рускай мовах) быў прысвечаны богу вайны Марсу. У 15-ы
дзень месяца прыносілі ў ахвяру каня, які вылучаўся на папярэдніх
скачках. Другога кастрычніка святкавалі Медэтрыналіі ў гонар багіні
медыцыны Медэтрыны. Кожны рымлянін гатаваў сабе багаты стол і
стараўся як мага больш наесціся і напіцца, бо гэта нібы
перасцерагала яго ў будучым ад розных хвароб.
Старажытныя грэкі ўшаноўвалі бога вінаробства Бахуса
(Дыяніса). Свята было вельмі вясёлым і свабодным, у ім нароўні з
вольнымі грэкамі прымалі ўдзел і рабы. Адмысловы хор пры музыцы і
скоках пеў так званы дыфірамб — асаблівую песню ў гонар Бахуса,
дзе адлюстроўваліся сумныя і радасныя падзеі з жыцця бога.
Кастрычнік — сярэдні месяц восені, характарызуецца зменлівым надвор’ем: бываюць густыя туманы, слата, частыя прымаразкі, а
часам выпадае і снег. Дрэвы стаяць аголеныя, птушкі адляцелі ў
вырай. Наступае пара для садаводаў: пасадка дрэў і ягаднікаў,
абмазванне ствалоў глінай і вапнай, іх ацяпленне.
Народны каляндар месяца не багаты. Яго асноўнае свята —
Пакровы. У скарбонцы земляробскай мудрасці маюцца прыкметы, па
якіх вызначаецца надвор’е, як на бліжэйшыя дні, так і на вялікі
тэрмін — зіму і вясну.

2/19. Зосім. Журавіны на Зосіма ўздымаюцца — мароз на
Пакровы ўдарыць (Ляснічы, 1990).
3/20. Астап (Астаф’я). Людзі прыкмячалі; калі ў гэты дзень
вецер паўночны — на холад, паўднёвы — на цяпло, заходні — на
дождж, усходні — на сухое надвор’е (Ляснічы, 1990).
4/21. Пранцішак (Франці шак). Да гэтага часу жыта ўсё ўбрана з
поля, таму цяжка там знайсці зярнятка. “На Пранцішка зярнят шукае
ў полі мышка” (Паўлюкоўскі, 1934).
7/24. Пачатак Бабінага лета на Мядзельшчыне (да 14
кастрычніка).
У гэтую пару варажылі на “шчаслівую бабулю” (бабкупупарэзніцу). Усе дні загадзя “раздаваліся” бабулям, якія прымалі
роды ў наваколлі: панядзелак — Тэклі, аўторак — Юстыні, сераду —
Марцэлі і г. д. Калі дзень выдаваўся сонечны, ціхі, вясёлы, гэта
значыла, што рука ў бабулі лёгкая, і роды адпаведна пройдуць лёгка
(Васілевіч, 1991).
8/25. Сяргей. Першыя халодныя дні месяца далі падставу ў
некаторых мясцінах назваць яго пачаткам зімы. “З Сяргея пачынаецца зіма” (Паўлюкоўскі, 1934).
Жалезны тыдзень. Чысцяць, змазваюць жалезныя рэчы, каб
цэлы год не ржавелі і не ламаліся (Санько, 1990). На Жалезны
тыдзень існавалі і забароны: “Пянькі ні мачы — крэпка будзіць”
(Смаленская губерня; Дабравольскі, 1894).
9/26. Іван Шаптун (Іван Пакроўны, Іван Журавіннік, Іван
Кураед, Багаслоў). Свахі сакрэтна шапталіся з жаніхамі пра нявест,
каб 1 кастрычніка (па старым стылі) зрабіць вяселле. Асабліва гэта
было распаўсюджана ў Віцебскай губерні. Захавалася прымаўка:
“Іван Багаслоў дружкі разаслаў, а на Пакрова дзеўка гатова”.
У Лельчыцкім раёне гавораць: “Іван Пакроўцы перад Пакровам
ходзіць” (Талстая, 1986). Па прысвятку раней арыентаваліся ў
заканчэнні сяўбы азімых, завяршалі іншыя палявыя работы і
пачыналі вяселлі. На Драгічыншчыне кажуць: “Богослаў сваты
розослаў, пачынаюць высілля робыты” (Талстая, 1986). Вядомы песні:
Ах, восе нь, восе нь!
Сватоў па восе м,
А ка мне ніводнага!..
Ай, восе нь, макрота,
Дзе цюкам жаніцца ахвота...

Пры выкананні розных гаспадарчых работ, талок спявалі
таксама іншыя песні, не вельмі замацаваныя за асенняй парой.
У Шумілінскім раёне хадзілі па журавіны (ягады выкарыстоўвалі
для лячэння многіх хвароб). Там жа раней высаджвалі куранят, якія
вырасталі да Івана Кураеда, і аддавалі іх папу.

10/27. Саўкі (Савасцей). У цёплую восень хавалі вуллі ў
амшанік, хаця звычайна гэта рабілі ў Засімаў дзень.
11 /28. Пакроўны бацька — прысвятак за тры дні перад
Пакровамі (Талстая, 1986).
Пакроўцы — Дзяды перад Пакроваю, адзначаліся на Магілёўшчыне. У Вілейскім павеце асеннія Дзяды праводзіліся прыблізна
каля І кастрычніка. “Сяляне адной вёскі кожны год робяць памінкі ў
адзін і той жа тыдзень, сяляне другой вёскі — у другі. Адны з іх
звычайна ўдзельнічаюць у святах іншых” (Крачкоўскі, 1874).

“А я й з табою на ручнічок стану…”

Выпрабаванне на працавітасць

Ве сяле й іграй, музыка!

Добры памол з пе ршага ўраджаю

14/1. Пакровы (Пакроў, Трэцяя Прачыстая) — народнае
свята глыбокай восені, пасля яго пачынаецца зіма. Сяляне стараліся
закончыць палявыя работы, усебакова падрыхтавацца да зімы. Пра
гэты дзень вядома шмат прымавак: “Прыйшла Пакрова, пытае, ці ты
да зімы гатова”, “Калі да Пакроў не было снегу, не будзе яго яшчэ два
тыдні”, “На Пакроў мароз — сей пад кустом авёс” і інш.
Адбываюцца змены ў прыродзе: “Прыйшла Пакрова — усохла
дуброва” (Радчанка, 1888), “Свята Пакрова, пакрый зямельку
лісточкам, а галоўку вяночкам”. Становіцца менш корму жывёле на
лугах. “Пакровы — зарыкалі каровы” (Слонімскі раён), “На Пакрова
дай сена карове” (Дубровенскі раён), “Пакрова — кіі на дрова” (г. зн.
пастухам ужо не патрэбны) (Іванаўскі раён). Па надвор’і гадалі пра
будучае. “Як на Пакрова дождж ідзе, то бортнік скача, а пахар плача”,
“Як на Пакроў маладзік стане — лёгка будзе, як “у старом” — сільна
зіма” (Лельчыцкі раён).
Пакроў заўсёды чакалі, бо тады было менш работы. На
Тураўшчыне кажуць: “Як прыйдзе Пакрова, то жыва-здарова, як
прыйшлі жніва, то ляжу нежыва”. Наступала пара асенніх вяселляў.
“Прыходзіць Пакрова — раве дзеўка бы карова” (Сержпутоўскі, 1930),
“Пакрова — дзеўка гатова, Пакрова прайшла — дзеўка замуж не
пайшла” (Свіслацкі раён).

Стары вятрак ужо на спачынку

Добра ахарактарызавана свята ў валачобнай песні, якая бытуе ў
Міёрскім раёне:
Святы Пакроў
Пытае цца
Да ў вазвышанькі,
Ці ўпахала
У полі жыта.
А я й буду
Да й хадзіць
Аглядаці,
Ці ўруніла
У полі жыта,
Зямлю лістом
Засыпаці,
Сне гам чыстым
Пакрываці,
Ваду лёдам,
Пчолку мё дам
Надзяляці.
Старых бабак
Кіё чкамі,
Сярэдніх жонак
А дзяўчатак
Вяночкамі
Награждаці.

Дзявоцкае лета (па 21 кастрычніка) на Мядзельшчыне, тыдзень
пасля Пакроваў. У адрозненне ад Бабінага лета ўсе дні размяркоўваліся паміж дзяўчынкамі, якіх ужо прынялі “ў дзеўкі”, і
варажылі пра добры характар будучых маладух. Калі дні стаялі
сонечныя, значыць, і характар у дзяўчат павінен быць людскі,
ласкавы (Васілевіч, 1991).
20/7. Палагея, Сяргей. У некаторых раёнах лічаць гэты дзень
пачаткам зімы.
21/8. Трыфан, Пелагея. Прыказкі прысвятка адлюстроўваюць
халодную пару. “Трыфан, Пелагея золкім ветрам вее”, “Трыфан кажух
латае, Палагея рукавічкі вяжа” (Ляснічы, 1990).
23/10. Аўлампій. У народзе прыкмячалі: калі на Аўлампія рогі
месяца паказваюць на поўдзень — будзе позняя зіма, на поўнач —
суровая (Ляснічы, 1990).
24/11. Зміцер — прысвятак. “Зміцер зямлю выцер, на груды
пабіў, каб ніхто не хадзіў”, “Да Змітра баба хітра” (Сахараў, 1937).
25/12. М арцін — свята млынароў. Адзначалі яго на млынавым
каменным крузе (Ашмянскі павет; Берман, 1874). У Барысаўскім
павеце елі гусей і гаварылі: “Марцін святы — губіцель гагаты” (Ляцкі,
1898). Гагатой называлі гусей, якіх ужывалі на свяце.
28/15. Сымон і Юда. “Сымон з Юдаю працу ў полі канчаюць,
хаты аглядаюць” (Паўлюкоўскі, 1934).
Параскева Пятніцкая. Дзень забароны прадзення ў католікаў.
“Ня можна прасці, араць, выносіць попел і рабіць шчалок для мыцця
бялізны” (Сахараў, 1937).
29/16. Логін — прысвятак, збавіцель хвароб вачэй (Раманаў,
1912).
30/17. Паклоны — дзень адбівання паклонаў пакутніку Андрэю
Крыцкаму (Крачкоўскі, 1874).
31/18. Лука (Лукаш) — прысвятак, па якім арыентаваліся на
Палессі пра неспрыяльную пару для сяўбы азімых. “Хто сіе до Лукы, то
нэ будэ маты хлыба, ны мукы” (Маларыцкі раён; Талстая, 1986). Адзін
з дзён асенніх вяселляў. “На Лукаша — дзеўка наша”.
Юльян — прысвятак; ахоўнік дзяцей.

ЛІСТАПАД
Лістапад — вераснёўскі ўнук, кастрычнікаў сын, зіме бацюхна родны.
Калі ў лістападзе грыміць — ратай вясну сніць.
У лістападзе гола ў садзе.
Прыйшоў лістапад — кармі скацінку, брат.
У лістападзе кладзі капусту ў кадзі.
Лістапад сцюжаю багах: з кожным падзеліцца, яшчэ і на старцаў пакіне.
Лістапад зіме сцежку пракладае.
Лістапад снегу навее — хлеба прыбудзе, а вада разальецца — сена набярэцца.
Лістапад-паўзімнік: мужык з калёсамі развітваецца, у сані перабіраецца.
Лістапад на рабой кабыле ездзіць: то снег, то слата.

Апошні месяц восені, адзінаццаты — года меў старабеларускую
назву грудзень (ад слова “груды” ў значэнні “замёрзлая зямля”).
Сучаснае беларускае найменне лістапад тлумачыцца проста: канец
ападання лісця з дрэў (таксама ва ўкраінцаў листопад, палякаў і
чэхаў listopad). Рускі ноя брь, балгарскі ноември, нямецкі den november,
вянгерскі і славацкі novembra, утрымліваюць агульную лацінскую
аснову novem (дзевяць). Французскія рэвалюцыянеры называлі месяц
брумерам, што азначала “туманны”.
У пачатку лістапада адлятаюць апошнія чароды качак, дрэвы
стаяць ужо амаль без лісця, тэмпература паветра ніжэй нуля,
з’яўляюцца туманы. Імжыстыя дажджы ў другой палове месяца
змяняюцца на мокры снег.
Вёска на нейкі час вызваляецца ад сельскагаспадарчых работ.
Дары асенняга поля і лесу ўжо добра ўладкаваны ў склепах і
кладоўках. Самы час успомніць тых апекуноў, якія спрыялі земляробу,
і, у першую чаргу, продкаў, “дзядоў”. Багаты стол запрашае сватоў
парадніць сваіх дзяцей. А вечары, што сталі даўжэй шымі,
нагадваюць жанчынам аб кудзелях і піліпаўскіх вячорках.
Як звычайна, назіранні селяніна накіраваны на стан прыроды,
паводзіны жывёлы, птушак па якіх ён вызначае будучае надвор’е.
Неба пад ноч чыстае, але вакол месяца з’явіліся вялікія кругі — будзе
мароз, калі ж кругі гэтыя злёгку пачырванеюць — магчымы нават
снегапад з ветрам. Куры рана садзяцца на седала — маразы
наступаюць, і чым вышэй узбіраюцца хахлаткі, тым мацнейшы мароз
ударыць. Месяц у бляклую дымку захутваецца — на працяглую

непагадзь. Калі дым з коміна падымаецца вертыкальна ўверх, няхай
сабе і ў непагадзь, хутка надвор’е наладзіцца.
1/19. Усе Святыя. Памінальны дзень у беларусаў-католікаў. “Па
Усіх Святых холад уйме ўсіх” (Паўлюкоўскі, 1934), “Усе Святыя як
засваволяць — дрэвы да рэшты аголяць” (Сахараў, 1937). Варылі
кашу, ставілі на стол стакан вады, клалі хлеб і столькі лыжак, колькі ў
хаце “дзядоў” (памерлых продкаў).
2/20. Задушны дзень. Працяг памінальных дзён у католікаў.
Асяніны (Змітраўка, Змітравы Дзяды, Казанскія Дзяды) —
памінальны дзень перад Змітрам (пятніца). Гаспадар заклікаў “дзядоў”
за стол такімі словамі:
Святыя дзяды, завё м вас,
Хадзіце да нас!
Ёсць тут усё , што Бог даў,
Што я для вас ахвяраваў,
Чым толькі хата багата.
Святыя дзяды! Просім вас,
Хадзіце , ляціце да нас.

А выпраўляючы душы памерлых продкаў, гаварыў:
Святы дзяды
Зляталі” сюды,
Есці — пад’е лі,
Піць — напіліся,
Чэсць і слава вам!
Цяпе р скажыце нам,
Чаго вам трэба?
А ле пе й:
Ляціце ў не ба!
(Дз мітр ыеў , 18 69 )

Пра гэтыя дні таксама казалі: “Жылі дзяды — не бачылі бяды, а
ўнукі набраліся мукі” (Дзісенскі павет; Крачкоўскі, 1874).
Дзмітрава (Памінальная, Радзіцельская) субота — працяг
Асянім. У Смаленскай губерні хадзілі на могілкі. Заўважалі: калі
выпадзе снег, то будзе ён і на Вялікдзень.
4/22 Казанская. “Хто на Казанскую жаніхаецца, тон не пакаецца” (Паўлюкоўскі, 1934). У праваслаўным царкоўным календары
— святкаванне Казанскага абраза Божай Маці (у памяць выратавання Масквы і Расіі ад палякаў у 1612 годзе).
За прысвяткам замацаваліся цікавыя прыродныя назіранні. Да
Казанскай —не зіма, а пасля — не восень; зранку дождж, з вечара —
снег. На Казанскую дождж пойдзе — зіму прывядзе. Выязджай на
Казанскую на калёсах, але палазы з сабой прыхапі (Ляснічы, 1990). .

8/26. Зміцер (Змітрок, Дзмітры) — “хітры” дзень, канец
надзеі выйсці замуж у гэтым годзе. Адлюстраваны ў прымаўках: “Зміцер зямлю выцер, на груды пабіў, каб ніхто не хадзіў”, “Да Змітра
пасуць, а па Змітру пільнуюць” (Паулюкоускі, 1934), а таксама ў
народных песнях:
Святы Зміце р — ё н на ўсіх хіце р:
Салады салодзіць, піва робіць,
Сыноў жэніць, дачок выдае ць...
(Дз іс енск і п авет)
Святы Змітра —
Ён багаты:
Сыноў жэніць,
Дачок аддае ць,
Па сто рубле й
Пасаг дае ць,
А сынам па канё чку...
(М іёрс кі р аён )

На Змітра не пралі, не ткалі і ў полі не працавалі. У Гомельскім
раёне гавораць: “Проціў Дзмітрыя ў вечэрам не прадуць, не матаюць
— Дзмітры хітры. А назаўтра вышываюць” (Талстая, 1986). Змітраў
дзень параўноўваюць у прыродных прыкметах з Вялікаднём. “Змітрок
па снегу — і Вялікдзень па снегу, Змітрок па голу — і Вялікдзень
таксама” (Ляснічы, 1990).
9/27. Тадор. Прысвятак напамінаў, што ўраджай сабраны і
ўпарадкаваны. “На Тадора поўна камора” (Сахараў, 1937).
Дзяды. Дарэвалюцыйныя этнографы адзначалі, што ў Ашмянскім павеце першыя Дзяды ў чацвер, другія — у суботу, трэція — у
нядзелю, чацвёртыя — у суботу перад Загавінамі (Берман, 1874;
Паўлюкоўскі, 1934); у Гомельскім павеце спраўлялі Змітраўкі, Дзяды
26 кастрычніка, а Бабы — 27-га (Радчанка, 1888).
10/28. Параскі (Параскева Пяценка, Параскеўя Пятніца,
Параскімка, Параскіммя, Параскоўя, Параскі Асеннія) — дзень забароны прадзення і ткання. Існавалі павер’і: хто будзе прасці, то з-пад
печкі вылезе Пятніца і пакарае (Дабравольскі, 1914); яна ў выглядзе
старой бабы ходзіць па вёсках і строга глядзіць, каб ніхто не праў
кудзелю ў пятніцу (Радчанка, 1888). Царква да гэтага дня
прыстасавала
святкаванне
святой
Параскевы
Пятніцы
—
велікапакутніцы. На Драгічыншчыне дзяўчаты яшчэ не гублялі надзеі
на замужжа, таму гаварылі: “Пяцёнка, мая мацёнка, памажы хоч ты,
каб мне замуж пайты” (Талстая, 1986).

Адраджэнне дзядоў

11/29. Насіўся (Настасей, Анастасій). Даглядалі і стрыглі
авечак. Іх нябачнага апекуна прасілі: “Святы Настасей-прэкрасны,
саблюдзі авец нашых” (Дабравольскі, 1914).
Марцін. Свята млынароў. Заканчвалася работа на вадзяных
млынах, бо замярзалі рэкі. “З Марцінавага дня пачынаецца зіма” (Б.
к., 1957).
12/30. Артошка — дзень пачатку прадзення. “Святы Артошка,
напрадзі пачатак з лукошка, а клубок з карабок, а мальчык з
пальчык, напрадзі пачатык з пальчык” (Дабравольскі, 1894).
14/1. Кузьма-Дзям’ян (Кузьма-Земян, Касьма-Даміян, Кузьмінкі) — свята шаўцоў, кавалёў; апякун земляробства і вяселля.
Існуюць паданні пра кавалёў Кузьму і Дзям’яна, якія змагаліся
са змеем. У старой прыказцы зазначаецца: “Кузьма да Дамян — два
ліцвіны, прынеслі гаршочак бацвінні” (Насовіч, 1870). У Лельчыцкім
раёне гавораць: “На Кузьму-Дзям’яна прынялі першага салдата на
службу”. У валачобнай песні пяецца:
Святы Пакроў ў гумно звозіць,
Кузьма з Дзям’янам на васе ць садзіць,
На васе ць садзіць ды Бога просіць: —
Дай, Божа, ды слаўнаму мужу
На васе ць пасадзіці, на таку намалаціце
А ў свірні ўсё насыпіста,
А ў млыне ўсё наме ліста,
А ў дзяжы ўсё падходзіста,
А ў пячы ўсё падросціста...
(Барыс аўскі п авет; Шэйн, 1887 )

У некаторых раёнах на Кузьмінкі святкавалі першую сустрэчу
зімы, што адлюстравана ў прыкметах: не закаваць зіме раку да
Кузьмы; калі Кузьма закуе, дык Міхайла раскуе; на Кузьму лісты на
дрэвах трымаюцца — недарод наперадзе чакае (Ляснічы, 1990).

Піліпаўскія Запускі (па 27 снежня) — апошнія дні перад Піліпаўкай. У Калінкавіцкім раёне гавораць; “У Запускі не прэдуць, на
Крэшчэнне, Міхайла, Кузьму-Земяна. Рукі позаверняе, або рот набок
скрывіць...” (Талстая, 1986).
Міхайлаўскія (Міхальскія, Міхайліны, Асеннія) Дзяды — пятніца перад Міхайлам. У Столінскім раёне сцвярджаюць, што хату
беляць два разы ў год: вясною і перад Міхайлам, Асеннімі Дзядамі.
Бабы (М іхайлаўскія Бабы). Працяг памінальных дзён у суботу
перад Міхайлам.
21/8. Міхайла (Міхаіл, Міхайла Архайла, Міхайла Рахайла,
Міхайлаў дзень) — апошняе свята года; абаронца ад грому. “Міхайло
— усім сятком запіхайло, посьлі Міхайла ўжэ нема сяткоў до
Рожэства”,— гавораць на Століншчыне. У Калінкавіцкім раёне
кажуць: “Міхайла мы празднуем, коб гром не біў нас. Не рубаем ні
тапаром, ні нажом, ні красён не тком, штоб не абідзіўся Міхал”
(Талстая, 1986). На Старадарожчьіне заўважаюць: “Не трэба рабіць у
гэты дзень, бо Міхайла злы — крышы рве”. Лічылася, што на Міхайла
Архайла мядзведзі ідуць у спячку (Свіслацкі раён). Раней пастухі
выганялі кароў толькі да Міхайла, пасля — самі гаспадары. У
Шумілінскім раёне на Міхайла Рахайла наглядаюць за надвор’ем і
прыкмячаюць: калі на сцёках лёд, то будзе ў пчалавода мёд. “Святы
Міхайла з халодным ветрам”,— спяваецца ў валачобнай песні.
Унукі ў гэты дзень некалі наведвалі сваіх бабуль. У народзе
бытуе: да Міхайла трэба выткаць адны кросны, другія — у Піліпаўку,
трэція — у Мясаед, а чацвёртыя — у пост. Са святам звязана і
пацяпленне, так званыя міхайлавы адлігі. “З Міхайлы зіма не стаіць,
зямля не мерзне”, “На Міхайлу раздарожжа — да зімовага Міколы
шляху не будзе”, “Міхайла ў інею прыйдзе — снежная зіма наступае, а
калі туманам Міхайла спавіты — быць адлізе” (Ляснічы, 1990).
22/9. Матрона. З прысвяткам звязаны прыказкі і прыкметы
пра набліжэнне зімы. “З Матроны становіцца зіма” (Б. с. к., 1937),
“Калі на Матрону іней на дрэвах увесь дзень — блізка маразы, з’явіўся
туман — блізка адліга” (Санько, 1990).
Піліпаўскія (Раздзвяныя) Дзяды — памінальны дзень перад
Піліпаўкай у пятніцу і суботу (Заходняе Палессе). На Глушчыне вядома
прыказка: “Піліпаўскі дзед кажа: хоць трашчу, але не пушчу”.
24/11. Хведар Студзянец. Хрысціянскі Феадор Студзіт у сувязі
з адпаведным надвор’ем і сугучным прозвішчам у народзе празваны
Студзянцом. “Хвёдаравы вятры галоднымі ваўкамі скутоляць”
(Ляснічы, 1990).

Вадзяны млын

25/12. Кацярыны,— Прысвятак, які арыентуе ў надыходзе снягоў і кароткіх зімовых дзён. “Прыйшла Кацярына — прыйдзе і
пярына” (Сахараў, 1937), “Кацярына забрала лета” (Берман, 1874). У
некаторых мясцінах лічылася: калі ў гэты дзень будзе дождж або снег,
то аж да Грамніц зацягнуцца адлігі (Б.с.к., 1937).
Іван Міласцівы. На Палессі стараліся з кім-небудзь хоць чымсьці падзяліцца, нешта пазычыць, падараваць. Калі на Івана
Міласцівага ішоў дождж або снег, то меркавалі, што аж да Грамніц
трэба чакаць адлігі (Васілевіч, 1991).
27/14. Юсцініян. Прызнаны апекуном плоднасці, дзяцінства.
Відаць таму, што царкоўны прававерны Юсцініян паказаны на
абразе з дзіцём на руках.
Запусты (Загавіны на Піліпаўку) — дзень перад Піліпаўкай.
Клікалі ў госці бабу, “што пупы вяжа”. Жанчыны заканчвалі
апрацоўку льну і канапель, рыхтаваліся да піліпаўскіх вячорак. У
Вілейскім павеце гаварылі: “Пуста места Запусты, пусці, Божа,
куцейку” (Шэйн, 1893).
Піліп (Піліпей). Пярэдадзень Піліпаўкі. Апошні дзень падрыхтоўкі ткацкага начыння. Пачынаюцца халады, усе апранаюцца
цяплей, таму на Тураўшчыне вядома прымаўка: “Ек залезе Піліп, то і
Петро не вужэне” (Тураўскі слоўнік, 1982). У Лельчыцкім раёне
кажуць: “Піліп дзяцей адзявае”. Перад Піліпаўкай заканчваліся
вяселлі, таму спявалі:
Была восе нь, цяпе р зіма,
Былі хлопцы, цяпе р няма.

(Бяроз аў ск і р аён)

28/15. Піліпаўка (Калядны, Піліпаўскі пост). Шасцітыднёвы
перадкалядны пост (да 6 студзеня). Гаварылі: “У Піліпаўку дзень да палудня”
(Федароўскі, 1935). Не елі скаромнага. Не рабілі вяселляў. Дзяўчаты хадзілі на
вячоркі, пачыналі ткаць “другія” кросны. У песнях яны расказвалі аб сваіх
занятках:
Пойдзе м, дзе вачкі, у начле жачкі.
Возьме м, дзевачкі, паўтары мычачкі,
Напрадзё м, дзе вачкі, паўтары цэвачкі,
Аснуё м, дзе вачкі, паўтары губачкі.
Пойдзе м, дзе вачкі, на сяло бё рда шукаць.
Усё сяло абышлі, бёрда не найшлі.
Будзе м, дзе вачкі, ў прасла кросны снаваць,
Будзе м, дзе вачкі, у тын кросны ткаць.
(Мс ц ісл аў ск і р аён )

Лічылася, што ў Піліпаўку збіралася “воўчае вяселле”, хадзілі
ваўкі зграямі. “Ек Піліпаўка настала, то ваўкі ідуць гайною” (Тураўскі
слоўнік, 1984). Заўважалі: калі на Піліпаўку надвор’е хмарнае або
снежнае, то травень будзе мокры (Б. с. к., 1937). У Столінскім раёне
сцвярджаюць: “Як у Піліпаўку навісь на дзерэве, то будзе ўраджай на
хлеб”.
Піліпаўскі пост упамінаецца ў асенняй песні:
Пасціла ўдоўка се м панядзе лкаў,
Васьмую нядзе лечку.
Прынясі, Божа, не жанатага
На маю пасце ле чку...
(Вілейскі раён)

30/17. Андрэй. Дзяўчаты вечарам напярэдадні варажылі, сыпалі пад падушку ячмень са словамі: “Святы Андрэю, я ячмень сею,
дай жа ты мне знаць, з кім я буду жаць” (Беларуская крыніца, 1928).
ВЯЧОРКІ
Дзяўчаты наймаюць сабе хату на ўсю восень і зіму, да вясны, у
якой-небудзь удавы або наогул у беднай сям’і і плацяць у складчыну:
льном па вазе, мераю канаплянага семя або круп, а таксама бульбаю.
“Вячэраць” прыносяць усё сваё, асвятленне таксама (цяпер усюды
керасінавыя “ланпы”).
Збіраецца ў адной хаце дзяўчат пятнаццаць, не больш. У се
прадуць і шчыра спяваюць. Прыходзяць і хлопцы паглядзець на
дзяўчат, паслухаць іх спевы. Варта ўвагі тое, што на вячоркі
трапляюць хлопцы з суседніх вёсак, а свае таксама большасць ідзе ў
іншыя вёскі, часам і за дзесяць вёрст. Усе дзяўчаты начуюць на

вячорках, а не дома. Так і кажуць “Мы ніколі не стыкаемся дома” (не
сядзім).

“Вячоркі”. Выступае фальклорны ансамбль “Не руш”

Лье цца ме лодыя звонкая. Музычны майстар Уладзімір Пузыня

Падлеткі сходзяцца асобна. Нават самыя малыя дзяўчаткі
выбіраюць якую-небудзь хату, канечне, бліжэй, дзе яны будуць
прасці. Вячоркі называюцца яшчэ “попрадкі”. З надыходам вясны
яны спыняюцца, але сяброўкі ўсё-такі ідуць начаваць “у свае
вячоркі”... Гэтыя летнія вячоркі называюцца ўжо “наначкі” — “хадзіць
у наначкі”.
На працягу зімы дзяўчаты робяць тры, чатыры “вечарынкі”.
Наймаюць музыкаў са скрыпкаю і бубнам. Плацяць ім рублі два, у
складчыну безумоўна. Прыносяць сваю правізію, гарэлку, а хлопцы —
толькі частаванне: семечкі, пернікі. Вечарынкі пачынаюцца звычайна
з раніцы і працягваюцца да позняй ночы. Адны заходзяць,
“паскачуць” (патанцуюць) і выходзяць, потым заходзяць іншыя
(Радчанка, 1888).

СНЕЖАНЬ
Снежань зіму пачынае, а год канчае.
Мароз у снежні і снег вышэй хаты — будзе год тады багаты.
Снежань замосціць і загвоздзіць.
Снежань зямлю грудзіць, хаты студзіць.
Снежань сцюжны з зімою дружны.
Снежань вока снегам цешыць, ды марозам вуха рве.
У снежні адкрытае вуха — летам горача і суха.
Сухі снежань — сухая вясна, сухое лета.
Першы месяц зімы і апошні каляндарнага года атрымаў назву
снежань ад слова “снег”. Старабеларускае найменне яго — прасінець
(у значэнні “прасвет у воблаках”), старарускае — студеный,
французскае перыяду рэвалюцыі — фрымер (“намаразь”). Рускі
декабрь, французскі décembre, англійскі december, нямецкі Dezember
паходзяць ад лацінскага december (дзесяты — у старажытнарымскім
календары).
Снежань — найбольш пахмурны месяц у годзе. У ім ёсць і самы
кароткі дзень года — 21-га або 22-га (7—8 гадзін).
Сярэднемесячная тэмпература складае ад 5...6 градусаў марозу
на паўночным усходзе рэспублікі да 2...3 градусаў на крайнім
паўднёвым захадзе.
Фенолагі лічаць прадзім’ем час ад першага з’яўлення снегу да
ўстанаўлення сталага зімовага пакрову. Каб атрымаць патрэбную
колькасць вільгаці вясною, сяляне выконваюць снегазатрыманне, або
наадварот, мерапрыемствы па абароне ад лішніх ападкаў. Калі снег
ляжа на незамёрзлую глебу і ў паніжаных месцах, то адбываецца
выпарэнне і вымаканне азіміны. У снежні здараюцца адлігі.
Здавён у гэтым месяцы асноўная праца сялян пераходзіла ў
хату. Доўгімі зімовымі вечарамі гарэла лучына ў пасвеце ці на
лучніку. Мужчыны знаходзілі занятак, які быў звязаны з дробным
рамяством, рамонтам. Жанчыны ж пасля сядзення за грэбенем ці
прасніцаю браліся ткаць кросны. Раней яны стаялі амаль у кожнай
хаце.
Добра быў развіты прагноз надвор’я, стан будучай вясны па зімовых прыкметах. Народныя веды замацоўваліся ў трапных
прыказках і прымаўках. Снежань жыў чаканнем калядных свят.

1/18. Некалі наглядалі за надвор’ем і прыродай. Лічылася: калі ў
гэты дзень лагодна — пагодлівая і ранняя будзе вясна (Ляснічы, 1990).
2/19. Якое надвор’е 2 снежня — такое чакаецца і ў сенакос
(Васілевіч, 1991).
3/20. Па гэтаму дню вызначалі надвор’е ў жніво (Васілевіч,
1991).
4/21. Увядзенне (Вадзенне) — прысвятак. У народзе назву яго
звязваюць са словам “вядзенне” (“водзяцца ваўкі”, “вадзілі Варвару”).

Кажуць: “Увядзенне, што свят навядзе”, “На Увядзенне бывала
лядзенне”, “Увядзенне прыйшло — зіму прывяло”.
Барбар а (Варв ар а). Ч астуюцца варанымі або печанымі
варэнікамі з макам, мёдам ці каноплямі (Берман, 1874). Звязаныя
з Варварай прыказкі напамінаюць аб дні зімовага сонцаст аяння:
“Барбара ноч урвала, а дзень надт ачыла” (Сахараў, 1937), аб
надыходзе зімы: “Барбара масціць, а Мікола гваздзіць” (Б.г.к.,
1926), “На Барбару мароз — рыхт уй ужо воз” (Б.с.к., 1937).
5/22. Савы . У кожнага прысвятка, згодна ўяўленню народа,
свая функцыя: “Барбара мосціць, Сава цвікі вострыць, а Мікола
прыбівае” (Б.к., 1957).
Пракоп. У Паазер’і сяляне т алакой расст аўлялі вешкі ля
дарог, каб не збіліся са шляху падарожнікі, ачышчалі сцежкі.
“Прыйдзе Пракоп хмуры — раскапае гуры” (Ляснічы, 1990).

Залатыя рукі ў ткаллі з Веткаўшчыны Марыі Каўтуновай

Не глюбкія ўзоры

6/23. М атрыхваны (Матрыпан) — дзень вольны ад прадзення
ў піліпаўскія вечары. “Матрыпан у Піліпаўку празьнікуюць, штоб не
прасьці” (Лельчыцкі раён; Талстая, 1986). Дзяўчаты варажылі пра
замужжа. У Ельскім раёне ўспамінаюць: “Возьмуць да рошчэшуць
косы грэб’ёнкаю, таю, шо мічуць, да шоб ніхто не чуу, ложыліса, пуд
под утку грэб’ёнку ложаць: “Здайса ў сне, с кім я стану ў пары на
весні”. То прыйдуць с гулянкі, цёмно, ужэ ўсі спяць. Шоб ніхто не
говорыў до цебе і ты ні с кім не говоры, бо як загаворыш, то ўсё
пропало” (Талстая, 1986).
Мікола — прысвятак у католікаў (гл. 19 снежня).
7/24. Кацярыны. “Кацярына забрала край, лета стала карацейшае” (Берман, 1873). Жанчыны адзначалі свята свечкі (Дэмбавецкі, 1882). Дзяўчаты варажылі.
9/26. Юр’е Зімовы (Юр’еў дзень, Ягорый, Цуды). Зіма ў сіле.

“Ёсць на свеце два Юр’і і абодва дурні: адзін халодны, а другі
галодны”, “Юры (Ягорый) мосціць, а Мікола гвоздзіць”, “Да Юр’я хлеба
(сена) і ў дурня”.
Юрый лічыўся апекуном хатняй і лясной жывёлы, ваўкоў. У гэты
дзень ён нібы выпускаў ваўкоў аж да вясенняга Юр’я. Гаспадары
аглядалі кароў, коней: падразалі хвасты, падстрыгалі грывы. Больш
не выганялі на пашу кароў, бо “Юрэй ужэ дае ваўком слабоду”
(Случчына; Сержпутоўскі, 1930).
Вядома гістарычная прыказка: “Вось табе, бабуля, і Юр’еў
дзень”. Ад Юр’я сялянам не дазвалялася пераходзіць на службу ад
аднаго пана да другога.
Ганны. Па прысвятку арыентаваліся аб канкрэтных тэрмінах
наступлення святаў. “Ад Ганнаў да Каляд два тыдні і два дні”.
13/30. Андросы (Андрос, Андрэй, Андрэйкі) — дзявочае
свята. На Палессі кажуць: “Трэба было табе не андросіці (святкаваць),
да кудзелю кудосіці”, “Андрос, Андрос, мучкі кудось, бо мне трэба
дзяцей адзяваць”. Дзяўчаты варажылі так, як і перад Новым годам:
на бліны, крычалі ў калодзеж і абсявалі яго каноплямі, бегалі пад
суседскія вокны пачуць, пра што гавораць у хаце, і інш.
У Паазер’і прыслухоўваліся, як паводзіць сябе вада ў калодзежах: калі ціхая — на добрую зіму, а шуміць — маразы, завірухі і
буры разгуляюцца (Ляснічы, 1990). У некаторых мясцінах дзяўчаты
праводзілі абрад “сеяння каноплі (лёну)”, які цяпер успрымаецца як
забава моладзі. “Гэто на Ондрэя коноплі сеялі. С’яты Ондрэй, коноплі
посей. Сыпнуць у окно да слухаюць, шчо там у хаці скажуць. Як
скажуць “сядзь”, то замуж не вуйдзе, будзе дома сядзець” (Тураўскі
слоўнік, 1982). Яшчэ абсыпалі свае ложкі льняным і канапляным
семем са словамі: “На цябе, святый Андрэю, лён сею! Дай, Божа,
знаці, з кім буду гараваці!” І чакалі, хто прысніцца (Нікіфароўскі,
1897; Раманаў, 1912). У Свіслацкім раёне дзяўчаты зубамі (без
дапамогі рук) адкусвалі галінку вішні, ставілі яе ў пляшку з вадою і
назіралі: у каторай расцвітала галінка, то тая дзяўчына павінна была
выйсці замуж.
У Лельчыцкім, а таксама ў Свіслацкім раёнах вядома прыпеўка:
Андрэй, не дурэй,
Не дзяры сарочкі.
Ты не праў і не ткаў,
І не твае дочкі.

14/1. Навум — прысвятак. Раней некаторыя сяляне пачыналі
вучыць грамаце сваіх дзяцей. “Навум розуму вучыць”, “Прарок Навум

наставіць на вум”. З гэтым лічыліся і вясковыя школы (Раманаў,
1912).

Фальклорны тэатр “Жале йка” з Гоме льшчыны

Ногі самі рвуцца ў скокі

А гармонік грае , грай…

17/4. Варвары (Варвара, Варкі, М іколіна матка) —
прысвятак. У старажытнасці, відаць, адзначалі дзень зімовага
сонцастаяння, таму шмат дзе распаўсюджана прымаўка: “Варвара
ноч урвала, а дзень надтачыла”. А ў Свіслацкім раёне гавораць:
“Мікола і Варвара ноч урвалі”. Іншыя прыказкі ўказваюць на
прыналежнасць прысвятка да зімы: “Прыйдзе Варвара, маразы і
завараць”, “Як ударыць Варвара, беражы нос ды вуха” (Ляснічы,
1990).
У гэты дзень пастухі збіралі “варваршчыну” — традыцыйную
плату (Тураўскі слоўнік, 1982). Жанчыны не пралі, бо нібыта “Варвара
верацёнамі замучана”. “Еслі на Варвару после захода сонца прадзеш,
то Варвара прынесе сорок верэцён, шоб папрала за адын вечор. Одна
жэнчына так на каждое верэцено напрала по дзве ныткі і выбросіла
Варвары на двор” (Брэсцкі раён; Талстая, 1984).
Прысвятак лічыўся Серадапосцем — сярэдзінай Каляднага посту, як Хрэсцы на Вялікі пост, і асабліва ўшаноўваўся ў надрэчных
вёсках Ашмянскага павета, каб жывёла і дзеці не ўвальваліся ў ваду і
не тапіліся. Усе частаваліся варанымі ці печанымі варэнікамі з макам,
мёдам або каноплямі (Берман, 1873).
Варылі варэнікі з грэчневай мукі і падавалі з канаплянай
“маслянкаю” (Раманаў, 1912). На Палессі дзеці хадзілі па варэнікі да
сваіх бабуль. На Смаленшчыне Варвару называлі Міколінай маткай
(Дабравольскі, 1914).

18/5. Савы (Са ва, Саўка, М іколін бацька). Лічыцца бацькам
Мікалая, патрабуе: “Святкуй мяне і бацьку майго!” (Дэмбавецкі, 1882;
Раманаў, 1912; Дабравольскі, 1914). У народзе гаварылі па-рознаму:
“Колісь на Варвары нічога не рабілі, а на Саву маталі клубкі на
матужкі” (Мазырскі раён; Талстая, 1984); “На Савы не пралі, тоўклі
просо, ячмень на куццю, жыто мололі на коляднікі, постолы плелі,
волокі вілі” (Лельчыцкі раён), “На Савы не трэба прасьць. Не трэба
круціць, каб добра было скату, бо скруціцца ягнёнак у калясо”
(Шумілінскі раён). Таксама казалі: “Сава мосце, а Мікола гвоздзе”.
19/6. Мікола Зімовы (М іколы, М ікольшчына). Багата адлюстраваны ў прымаўках: “Варвара мосціць, а Мікола марозам гвоздзіць”,
“Без Міколы не бывае ні зімы, ні лета”, “Хвалі зіму па Міколе”, “Да
Міколы няма зімы ніколі”, “Ніводнаму Міколе не вер ніколі”, “Зімовы
Мікола каня заганяе”. Хаця Міколам “не верылі”, аднак прыкметы
існавалі. У Магілёўскай губерні назіралі: калі іней з’явіцца раней
Міколінага дня, то неабходна будзе сеяць ранні ячмень (Дэмбавецкі,
1882). На Старадарожчыне зараз лічаць: як да Міколы не выпадзе
снег, то доўга не зазелянее трава.
У Лельчыцкім раёне гавораць, што на Піліпаўку ёсць тры
“святкі” — яны ідуць адзін за адным — Варвары, Савы і Міколы, калі
не трэба “ні снаваць, ні ткаць”.
На Случчыне была зафіксавана і іншая роля Міколы: “Мо ніхто
так не ратуе на вадзе, у дарозе ці на вайне, як святы Мікола”
(Сержпутоўскі, 1930).
Некалі ў гэты дзень праводзілі Міколыпчыну — свята свечкі.
Гаспадар, які меў мікольскую свечку, частаваў “братчыкаў”. Затым
запаленую свечку ставілі ў лубок з жытам і пераносілі ў суседнюю
хату, дзе ў наступным годзе меліся адзначаць Мікольшчыну. Па
дарозе спявалі:
Прашу цябе , Мікола, да сябе,
Штобы ты ў мяне гадуваў,
На коніку прые зджаў,
Хле ба, солі засылаў,
Усякія пашніцы І ярыя пшаніцы.

У Парэцкім павеце дзяўчаты клікалі хлопцаў на “мікольскія
бліны” (Дабравольскі, 1914).
У Гомельскім павеце гулялі яшчэ ў “Салоху” — маскарадную
гульню. Па хатах хадзілі “цыганы”, “варажылі” гаспадарам, спявалі
песні (Шэйн, 1902).
21—22. Дзень астранамічнага зімовага сонцастаяння.
22/9. Ганны (Ганкі, Ганна) — прысвятак, падобны на Савы.
Да Каляд застаецца роўна два тыдні. “Ганкы — пошчытаны дынькы”

(Драгічынскі раён), “Ганны — прыбавіцца багата дня” (Мазырскі раён;
Талстая, 1984). Беларусы Смаленшчыны пра прысвяткі ў канцы года
казалі: “Варвара, Саўка, Мікола і Андрос ішлі ўмесці; Ганна засталась
за красачкамі, а будній дзень і наступіў” (Дабравольскі, 1894). На
Брэстчыне так заўважаюць: “Варвара заварыць, а Мікола
пацвердыць, а Ганкі зоб’юць санкі і поедуць катацца по снегові, по
ледові” (Талстая, 1984). Найбольш распаўсюджана прымаўка: “На
Ганкі сядайце на санкі”. У Іванаўскім раёне гавораць: “На Ганкі
запрагай каня ў санкі” (Стасевіч, 1991).

Хто смяле йшы? Не скупіся!

24/11. П осная куцця . Пачатак Каляд (да 6 студзеня). Дзяўчаты варажылі, ці хутка выйдуць замуж. Насілі з песнямі “звязду”.
Бытавалі прыказкі і прыкметы звычайна тыя ж, што і ў
праваслаўных: “Прыйшлі Калядкі, гаспадарам парадкі”, “Калядкі —
добрыя святкі: бліны ды аладкі”, “На Каляды мяцеліца — на пчолы
ўраджай; неба зорнае — ураджай на гарох”, “На Каляды вецер —
летам шмат гарэхаў; неба зорнае — будуць грыбы й ягады”, “Па
Калядах ясна — ясна й на Пятры” (Б.с.к., 1937).
Цікава рабілі абрадавую вячэру-куццю беларусы ў Латвіі: “Стол
для вячэры засцілаецца чыстым абрусам, пад які кладуць сена, што
потым аддаюць жывёле; на стале пад абразамі абавязкова ставіцца
міска з куццёй, прыгатаванай з пшанічнага зерня і падсалоджанай
мёдам. Пасля вячэры з-пад абруса выцягваюць травінкі сена і па
даўжыні іх мяркуюць пра будучы ўраджай лёну і каласавых; хто
выцягне сучкаватую і тоўстую травінку, той будзе багатым і г. д.
Варажба, пачаўшыся з каляднай куцці, ідзе цераз усе святы аж да
Хрышчэння” (Сахараў, 1940).

25/12. Ражаство каталіцкае (Каляды). На Мядзельшчыне кажуць: “Калі польскія Каляды трашчаць, дык нашы плюшчаць, калі ж
польскія плюшчаць, то нашы трашчаць”.
Спірыдон Сонцаварот. Нагляданне за нябеснымі свяціламі і
зменамі ў прыродзе дазваляе дапытліваму чалавеку сцвярджаць, што
пасля Спірыдона Сонцаварота дзень прыбавіцца хоць на адзін
вераб’іны скок.
26/13. Сцяпан. Другі дзень каталіцкіх Каляд. У мінулым —
дзень найму батракоў. “На святы Сцяпан кожны сабе пан” (Кіркор,
1882).
31/18. Баг ат ая ( шч одрая ) куцця (гл. 13 студзеня).
Сі львестр. На “Сільвестраву ноч” дзяўчаты варожаць (Беларуская крыніца, 1928).
Мадэст — прысвятак; апякун свойскай жывёлы (Раманаў,
1912).
Марк. Малапрыкметнаму Марку дапасавана прымаўка: “Марка
да Варка — няхай будзе парка”.
У самы апошні дзень года наглядалі за прыродай, надвор’ем:
якое надвор’е перад Новым годам — такое будзе й перад Пятром;
светлае неба на Багатую куццю — вясёлы год; калі перад Васілём (1
студзеня.— А. Л.) снег — чакаецца добры ўраджай (Б.с.к., 1937).
У апошнія дні года даўней заканчваўся тэрмін службы ў пана.
Ён мусіў шукаць новых работнікаў. Гэта добра адлюстравана ў
калядных песнях:
Тыдзе нь, тыдзе нь да Каляд,
Наш пан чэлядзі не рад,
Пайшла чэлядзь скачучы,
А пан за ё ю плачучы:
Вярніся, чэлядзь, вярніся,
На другі гадок найміся.

Слугі прасілі разлік, ішлі на свят ы.
Скажу, пан, табе бе з спорак,
Мне ўжо твой хлеб стаў горак.
Аддай, пан, мне каляду,
Ужо я ад цябе пайду.

Былі выказванні і больш вострымі:
— Каб ты, пане, не даждаў,
Як табе я буду слугаваць...
...— Ах, каб ты, панок, не
даждаў,
Твая пані ліхая
На мяне брахала...
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14 Згодна кнігі Брэвіярыя (Liturgia Godzin), святарская малитощника. – Poznán:
Pallottinum, 1988. S.12.
15 Се рада сё мага тыдня пе рад Вялікаднё м (46-ы дзе нь), пачатак Вялікага посту. У гэты
дзе нь све нціцца попе л з вярбы, якая была пасве нчана ў мінулым годзе на Ве рбнай
нядзе лі, і пасыпае цца на галаву ў знак пакут.
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ПАСХАЛІЯ (ПРАВАСЛАЎНАЯ)
У ПЕРАВОДЗЕ НА НОВЫ СТЫЛЬ
1992 год — 26 красавіка
1993 год — 18 красавіка
1994 год — 1 траўня
1995 год — 23 красавіка
1996 год — 14 красавіка
1997 год — 27 красавіка
1998 год — 19 красавіка
1999 год — 11 красавіка
2000 год — 30 красавіка
2001 год — 15 красавіка
2002 год — 5 траўня
2003 год — 27 красавіка
2004 год — 11 красавіка
2005 год — 1 траўня
2006 год — 4 траўня
2007 год — 8 красавіка
2008 год — 27 красавіка
2009 год — 19 красавіка
2010 год — 4 красавіка
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