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ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

Iна Швед

Брэст

Нявеста як аб’ект i суб’ект вясельнага фальклору

Брэстчыны1

Асноунай дзейнай асобай i разам з тым аб’ектам вясельных
абрадау i рытуалау, вядома, з’яуляецца нявеста. Яна выступае пас-
лядоуна у розных амплуа (запiтая, нявеста, звенчаная княгiня, царыца
– пазначэннi “высокага” статусу, далучанасцi да “старэйшых”, ма-
ладуха), якiя змяняюцца згодна пераадоленню ëю этапау пераходу.
Хоць матыу змены сацыяльна-бiялагiчнага статусу, паводле агуль-
най думкi спецыялiстау, выступае сэнсавай дамiнантай вясельнга аб-
раду як тыповага rite de passage, адносiцца ëн пераважна да няве-
сты. Трактоука нявесты у вясельным фальклоры Брэстчыны, як i iн-
шых рэгiëнау Славii, звязана, сярод iншага, з сiмвалiчным асэнсаван-
нем самога вяселля у катэгорыях прыродных цыклау (вегетацыя, зме-
на гадавых сезонау, дня i ночы). Часта нявеста выяуляецца у стане
“пачатку квiтнення” цi “пладовай завязi”, што мела сакральнае знач-
энне: нерасквiтнеласць i недаспеласць сiмвалiзуюць фiзiчную i мараль-
ную дзявочасць (чысцiню) нявесты, неабуджанасць да шлюбу яе по-
лавай страсцi. Поуны росквiт i спеласць наступаюць пасля шлюбнага

1 Гэтае даследаванне праведзена у межах задання “Структурно-типологические
параметры кодов мифопоэтической картины мира белорусов (по фольклорным за-
писям ХIХ–нач. ХХI вв.)”, якое выконваецца па Дзяржаунай праграме навуковых
даследаванняу “История, культура, общество, государство” на 2011–2015 гг. згодна
заданню “Народное творчество в социокультурных условиях современной Белару-
си: региональное многообразие и межславянские связи фольклора и постфольклора”,
№ дзяржрэгiстрацыi 20140200 ад 14.03.2014 г.
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пераходу (недаспелая макаука-нявеста, паводле песнi, даспявае у мiла-
га на руцэ)2.

З нявестай, дзявоцтвам супастаулены шматлiкiя прадметныя, ко-
леравыя, жывëльныя i iншыя сiмвалы, важнае месца сярод iх займаюць
сiмвалы раслiнныя – з жывых раслiн, галiнак, цеста, паперы, у пры-
ватнасцi «кветка». Так, на Бярозаушчыне у чацвер перад вяселлем
сват i жанiх прыязджалi да нявесты “на давед”: цi не перадумала
дзяучына выходзiць замуж. Каб пацвердзiць сваю згоду, нявеста завяз-
вала свату ручнiк, разам з жанiхом рабiла “кветку”, якой упрыгожвалi
бутэльку гарэлкi. Гэтай бутэлькай пачыналi вяселле (ФЭАБ3; Сiгневi-
чы Бярозаускага р-на). У песнях вяселля, якiя выконваюцца на розных
яго этапах, нявеста асацыюецца з кветкамi, травамi, дрэвамi, а яе хата
– з садам (часта вiшнëвым), у якiм дзяучына гуляе у чаканнi суджана-
га. “Палоцце” саду (у тым лiку рытуальнае вынiманне зелянiны з “ка-
раваю-раю”), зрыванне кветак адпавядае развiтанню нявесты з дзя-
воцтвам. Прычым нявеста можа выяуляцца як дзiуная кветка,што цвi-
це увесь час. У сувязi з сказаным характэрны словы свата: Сват пры-
сланы, // Каб быу стол засланы. // Прыехалi па тую кветку, // Што
цвiце узiмку i улетку (ФЭАБ; Гяйлешы Смаргонскага р-на). У пес-
нях, што выконваюцца падчас ад’езду нявесты да жанiха, частотным
з’яуляецца матыу ламання верхавiны “жаночага” дрэва, якое стаiць ка-
ля варот, значэнне чаго раскрываецца у песнi ад iменi самой маладой:
“Стой, мая бяроза, без вярху, // Жывi, мая мамачка, без мяне”. Праз
сiмволiку зламанага дрэва выяуляецца канчатковы “адрыу” нявесты
ад родных. Паводле вясельных песень, у мужавай хаце у маладой за-
мужнiцы опадэ з лычка краса, як з калынонькi роса, г.зн. пазбауленне
прыкмет дзявочасцi, красавання-квiтнення, непазбежнае пры перахо-
дзе у iншую сацыяльную катэгорыю. У адной з песень да “расплеце-
най” нявесты звяртаецца яе мацi з просьбай вярнуцца-пакрасаваць:
Вярнiса да мяне, // Ешчэ пагуляеш, // Ешчэ пакрасуеш // Хоч адзiн
рочок у мяне. Дачка адказвае: Ой не вернуса, // Мая родна матка, //
Не вернуса да цябе, // Бо ужэ расплецена, // Бо ужэ расчасона // Руса
коса у мене (ФЭАБ; Бакуны-2 Пружанскага р-на).

2 Т.А. Бернштам, Молодость в символизме переходных обрядов восточных сла-
вян: учение и опыт Церкви в народном христианстве. – Санкт-Петербург 2000,
с. 252.
3 ФЭАБ – фальклорна-этнаграфiчны архiу вучэбнай фальклорна-краязнаучай ла-
бараторыi БрДУ iмя А.С. Пушкiна (кiраунiк – I.А. Швед).
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Рытуальнае аддзяленне ад нявесты “красы”, дзявочай волi, асацы-
яванай з касой i стужкай у ëй, – заключны крок на шляху да “пры-
роднага” стану нявесты (А. Байбурын) – здзяйснялася падчас аднаго
з асноуных абрадау пярэдадня вяселля – расплятання i расчэсвання
касы. У некаторых мясцовасцях Беларусi брат нявесты расшчэсвау
ëй валасы змазаным у мëдзе цi масле грэбенем, якi потым закiдвау
на печ. Гэта паэтычна пераасэнсоувацца у песнях, дзе ад iмя няве-
сты просяць: Ой, дай, мамо, масла, // Бо я курувке пасла, // Дай
хоць друбеночку // На мою волосэночку (ФЭАБ; Сварынь Драгiчынска-
га р-на). Расплятанне касы нявесты выступае пачатковай фазай пера-
мены прычоскi i галаунога убору (што сiмвалiзуе заключэнне шлюбу).
Каса “размыкалася”, дзявочыя “замкi” (стужкi, каснiкi) адкрывалiся
(Т. Берншам), каб потым поуную свабоду распушчаных валасоу (во-
лю) “урэзаць–падпалiць” i замянiць iх скручваннем-фiксацыяй i закры-
ваннем-хаваннем пад жаночай намiткай цi хусткай. Незваротнасць,
сур’ëзнасць адбыушыхся змен падкрэслiваецца у вясельных песнях:
...Поплывэлэ слëзонькэ на рукэ, // Росплылэ косоньку навiкэ (ФЭАБ;
Сулiчава Драгiчынскага р-на), Чаму, Волечка, ты не плакала, // Як
цябе запiвалi, // А ты думала, молодзенька, // Што воны жарто-
валi, // А гэты жарты выйшлi на прауду – // Косаньку расчасалi
(ФЭАБ; Цiхны Бярозаускага р-на).

Пры расплятаннi нявеставай касы паслядоуна вынiмаюць усе
упрыгожаннi, сiмвалiчна размыкаючы усе перашкоды на шляху уступ-
лення у шлюб. У лiтаратуры пытання прынята трактаваць зняцце
гэтых дзявочых “замкоу” як адпаведнiк страты нявестай «красы» –

яе дзявочага “Я”-увасаблення. Пры гэтым актуалiзуюцца уяуленнi аб
фiзiялагiчнай спеласцi нявесты, яе рэпрадуктыуных патэнцыях, пад-
крэслiваецца стан “квiтнення”, “плоднасцi”, гатоунасцi да нараджэння
дзяцей. У многiх фальклорных жанрах страта красы цi вянка азначае
страту цнатлiвасцi, дзявоцтва. Тое, што нявеста захавала да вяселля
цнатлiвасць, красiць i весялiць абодва аб’яднаныя роды i мае касмiчны
маштаб, падтрымлiвае увесь жыццëвы парадак (С. Талстая).

У песнях, якiя выконвалiся пасля вянчання, ад iменi нявесты вы-
казваецца шкадаванне, што яна не паспела знасiць руцвяны вянок,
на што яе мацi адказвае: яго даносiць малодшая сястра. Сапрауды,
стужку з расплеценай касы нявесты брат пакiдау сабе цi аддавау ма-
лодшай сястры, як бы перадавау “у дар” дзявочы “знак”, “красату”
(прыгажосць, цнатлiвасць, патэнцыйную пладавiтасць, радасць, год-
насць) i магiчным чынам паскарау шлюб малодшай сястры. У сувязi
з сказаным характэрна песня, якую спывалы, колы садылы молоду на
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дыжу i росплiталы косу: “Ой, як сiла учора з вэчора, // Положыла
ручанькi на скам’i, // Опустыла вочанькi до зэмлi. // – Ой, дiвонь-
ка-рыбонько, // Расплытэмо косоньку, жаль будэ. // Старшы брат
косоньку расплытав, // Дэ вiн тыi оплiтнычкы подывав: // Чы на Ду-
наi, чы на рэкi попускав, // Чы мэншуй сыстрынькы сэстрын знак? //
– Позволь, Божэ, сэстрынько, за тобою так”» (ФЭАБ; Белiн Драгi-
чынскага р-на). Падобная пераемнасць пастулюецца i у iншых творах:
Стояла дыучынонька пуд вiнцëм, // Чысала косоньку грiбiньцëм. //
I думала-гадала, дэ дiты: // Чы в огонь, чы в воду вкiнуты, // Чы
мэншуй сыстрiнцы оддаты. // – На тобi, сыстрiнко, моi дары, // Коб
вiты на лiто прiждалы // Просыты батыка благославлення (ФЭАБ;
Бушмiчы Камянецкага р-на). Блiжэй да нашага часу, калi дзяучаты
перасталi насiць косы, нявеста усë роуна завязвала у валасы стужку,
якую развязвау брат.

Праз выкуп касы адбываецца перадача “пасiунай” нявесты прад-
стаунiкамi яе узроставай групы у род жанiха. Жанiха да выкупу ня-
весты у яе брата заахвочвалi песнямi, прыкладам: Ой наiхалэ сватэ //
Iз-за Дунаю, // Iз далëкага краю. // Як пiлэ-запiвалэ, // Настаську
намовлялэ: // – Пiдэш, Настаська, з намэ, // Тобi лучшэ у нас будэ, //
Як возьмуть тэбэ людэ. // Геша, сороке, с хатэ, // Годэ вам шчэбэ-
татэ, // Наiхалэ воронэ // З чужэi сторонэ. // Ой забарныя свахэ, //
Забарэлыся в хатэ. // Хлопцы конэ покраплэ, // До плота прывяза-
лэ. // Ныма тобi, Йванко, сорома, //Шо тэ стоiш дэлэко от стола: //
Чi ны можэш ручнэка купетэ, // От братынька сэстрэцю купетэ?
(ФЭАБ; Радастава Драгiчынскага р-на). Выкуп касы нявесты з боку
жанiха сiмвалiзуе набыццë поунай улады над маладой, якая канчаткова
страчвае свой дзявочы статус – волю. У сувязi з асацыяцыяй дзяучыны
з яе касой цiкава, што у песнi мацi нявесты раяць плакаць не па ка-
се, а па дачцэ: Засцiлайтэ столы, бо я йду, // Благославi, матэнько,
бо я сяду. // Стала на порог // Дай махнула хустою на свуй род. //
– Становыса, родынонька, в одын рад, // Бо йдэ молодэнька на по-
сад. // Наехалi, матынько, панычi, // Узялi мою косоньку под мечi, //
Сталы мою косоньку чэсаты, // Стала моя матонька плакаты. //
– Ой, нэ плач, моя матэнько, по косi, // Будэш плакаты, матэнько,
по дочцi (ФЭАБ; Церабяжоу Столiнскага р-на).

Паводле прыведзеных матэрыялау, нявеста падпарадкоуваецца на-
канаванаму ëй лëсу, а удзельнiкi абраду забяспечваюць яе пераход
у род (хату) суджонка. Рэалiзацыi рытуальнага пераходу нявесты
(i жанiха) спрыяюць таксама сакральныя персанажы, Бог. Так, у вя-
сельных песнях, што выконвалiся перад вянчаннем, у Бога просяць ад-
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чынiць вароты – забяспечыць уваход маладых у новае сямейнае жыццë:
Одчынi, Божэ, ворота – // Iдэ до шлюбу молода. // Ее сердэнько, бы
ножом крае, //Што у шлюб вона вступае (ФЭАБ; Глiнная Iвацэвiцка-
га р-на). Калi ужо гаворка зайшла пра семантыку варот, то тут трэба
узгадаць традыцыйнае асэнсаванне адкрыцця варот як “адкрыцця” вя-
сельнай прасторы i увогуле абраду, а таксама любоуна-шлюбную, эра-
тычную, сiмволiку адкрыцця-ламання варот i “адкручвання сеняу”, як
у песнях: сенечкi адкруцiлi – Манечку заручылi; Хай до яе хлопчыкi не
ходзяць, // Хай воны золотые вороты не ломяць, // Бо гэтыя зломяць,
а другiх не зробяць (ФЭАБ; Велута Лунiнецкага р-на). У прыведзеных
песнях нявеста (i яе цела) выступае аб’ектам уздзеяння.

“Суджонак” прадвызначаецца-судзiцца вышэйшымi сiламi, “зада-
ецца” ад нараджэння, калi вызначаецца жыццëвы шлях чалавека, пры-
чым “прыроджаная” доля чалавека можа на пэуных этапах “перагля-
дацца” Богам, i чалавек надзяляецца новай доляй. “Доляй” называюць
суджанага (мужа цi жонку). Бог вызначае шлюбную долю, яшчэ адну
ступень несвабоды маладзiцы i яе новае месца жыхарства (= няво-
лю): Заквакала сывонька утонька на моры, // Отозвалася молодая
Галенка в коморы: // – Ой, чы е, чы е муй батынько на дворы, // Чы
выкупыть молоду з ныволы? // – Ны выкуплю тыбэ, мое дiтятко,
ныколы, // Жывы, мое дiтятко, дэ тобi Господь позволыв. // За-
квакала сывонька утонька на моры, // Отозвалася молодая Галенка
в коморы: // – Ой, чы е, чы е муя мамонка на дворы, // Чы выку-
пыть молоду з ныволы? // – Ны выкуплю тыбэ, мое дiтятко, ныко-
лы, //Жывы, мое дiтятко, дэ тобi Господь позволыв (ФЭАБ; Хомск
Драгiчынскага р-на). Паводле вясельных песень, “новая” доля няве-
сты з’яуляецца прадвызначанай, але яшчэ невядомай ëй. У адпаведных
тэкстах агучваецца, з аднаго боку, надзея на добрую шлюбную долю
нявесты, а з другога – актуалiзуюцца iдэi наканаванасцi лëсу, жыцця
маладзiцы як “няволi”, малюецца персанiфiкаваны вобраз неадчэпнай
лiхой долi. Пашыраны песнi, у якiх маладая, iдучы да шлюбу, сустра-
кае сваю долю i клiча яе з сабою толькi у тым выпадку, калi яна доб-
рая: Iдэ Валечка дай да шлюбэньку, // Долэньку встрачае: // – Ой, ты
добрая долэчка моя, // Сядай у вiз со мною, // А як лiхая, нэ шчаслi-
вая, // Плынь на морэ з водою. // Тобi, доленько, з водою плыстэ, //
А мне на рушнiчок статэ (ФЭАБ; Роубiцк Пружанскага р-на). Але
iнтэнцыя нявесты не мае значэння для персанiфiкаванай долi, якая за-
стаецца няумольнай: Сядае молодая на вiз, // Свiтлу долю пытае: //
– Ой як ты добра доля, то сядай со мною, // Як плохая, то плывi на
морэ з водою. // – Як i поплыву на морэ з водою, // Все равно ны втуп-
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люся, // Ты прыйдзеш воду браты, // А я за тэбэ i вчыплюся (ФЭАБ;
Талочна Маларыцкага р-на). Паводле iншай песнi, калi злую долю ня-
веста намагаецца адлучыць ад сябе, то за добрую долю – “зачапiцца”.
У песнi, якая гучала пакуль брат перад выхадам з бацькоускай хаты
тройчы абводзiу сястру-нявесту вакол стала, шчаслiвая доля маладой
– гарант выхаду ëю з найцяжэйшых жыццëвых сiтуацый: Шчаслiва
доленька моя, // Плынь на моры за мною – // Я не утаплюся. // I дэ
ны буду я, // Чым пропаду, // За тыбэ зачыплюся (ФЭАБ; Вайская
Камянецкага р-на).

Тое, што доля, век (яго працягласць), нявесты залежыць ад волi
Бога, iншых прадстаунiкоу вышэйшай нябеснай iерархii i бацькоу, iм-
лiцытна цi эксплiцытна прадстаулена у вясельных песнях кшталту:
Просэ, дывонька, Господа Бога, // Батынька свого: // – Прошу, ба-
тынько, до пэрыпою. // – Хай тобi, дiтятко, сам Бiг споможэ, //
Шэй запоможэ // I вiком довгiм, i бытом добрым (ФЭАБ; Сулiча-
ва Драгiчынскага р-на). Нявесце адводзiцца роля прасiцеля пра па-
ляпшэнне сваëй долi, выданне замуж за любага. Актыунасць гераi-
нi лiрычнай песнi праяуляецца толькi у тым, што яна звяртаецца
да бацькоу, каб не аддалi яе замуж за нягоднiка, бо “прападзе доля
сiка-така”: Там у полi тополя стояла, // Вона всiх молодцiв чарова-
ла, // А одному нiчого ны шкодыть, // Вiн до еi шчовэчора ходыть. //
– Ой, дiвчiна, з лыца румяна, // Скажы правду, кому сужденая: //
Як попу чi дьяку, то дай Божэ, // Як якому лайдаку – ны дай Бо-
жэ! // – Ны оддай мэнэ, мама, за лайдака – // Пропадэ моя доля
сiка-така, // А оддай мэнэ, мама, за такого, // Шчоб любыв вiн мэнэ,
а я ëго. // Там у полю тополя стояла, // Вона всiх молодцiв чаровала
(ФЭАБ; Чэрнi Брэсцкага р-на). Складнiкi долi-шчасця, якую дае Бог,
вызначаюцца у вясельных тэкстах тыпу: Ны стуй, Божэ, за двэры-
ма, // А iды у хату. // Дай сядь, Божэ, на покутi, // Да дай долю
молодым! // Одну долю грошовую, // А другую збожовую, // А трэй-
тю дытячу! // Дай, Божэ, гэтуй пары // Шчасця i долю, // Хлiба
уволю. // Коб Буг жыто родыв, // Скотыну зашчытыв, // Здоро-
вьем надiлыв! (ФЭАБ; Спорава Бярозаускага р-на). Долю таксама ад-
рознiваюць i салëвую, i вадзяную, i хлебавую (ФЭАБ; Велута Лунi-
нецкага р-на). Тыповым разважаннем носьбiтау традыцыi пра долю
з’яуляецца наступнае: Колы воно всë добрэ – i доля хароша. От так
воно, як воно мае буты, бо нэц тэ ны можыш зробэты собi, нэц. Дру-
гi раз от добрэ всë, кажыцця, от вжэ, кажыцця, бiльш нэц ны трэба,
а тут “бах” шось – i зробэлось, о. Ну, кажут, шэ тато мый казав,
шо ны радуйся, шо найшов i ны смутэсь, шо згубэв (ФЭАБ; Пагубя-
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цiчы Брэсцкага р-на). Судьбу зрабiць як трэба – значыць правiльна
выбраць шлюбнага партнëра. Жанчына, што сапсавала сабе жыццë
“няправiльным” выбарам мужа, якi здзекавауся над ëю, пакуль сам
не павесiуся, апавядае: Прывiв [у сваты] своiх, родню: дядька свой-
го, ëго сэстра... Горiлку прынiслы... Дурная, нэрозумна була. Булы
ж у мэнэ хлопцi, сваты. Тыко судьбы ны зробыла як надо – плохы
оказався, бывся. Такы бандюга був, шо вобшчэ (ФЭАБ; Астрамечава
Брэсцкага р-на). Такiм чынам, паводле народных уяуленняу, вясель-
ных песень, наканаванасць прысутнiчае у жыццi нявесты (як i любога
чалавека), але яна можа як падпарадкавацца лëсу, так i паспрабаваць
змянiць сваю долю, заняць пазiцыю як пасiунага аб’екта, так i актыу-
нага суб’екта.

Такая ж варыятыунасць датычыць трактоукi нявесты у вясельных
песнях i самiм абрадзе. З аднаго боку, “на долю шчаслiвая” нявеста,
“багатырачка”, як спяваецца у песнях, магла успрымацца носьбiтам
плоднасцi, крынiцай розных дабротау, суб’ектам, ва уладзе якога па-
шырыць плоднасць на нiву, статак, пчол, яна прывозiць у хату жанiха
дзве долi у подолi, трэцяе шчасцейко на рукаве i г. д. А з iншага боку,
яна сама выступае аб’ектам, якi неабходна магiчна надзяляць плод-
насцю, дабрабытам на розных этапах вяселля. Мiж тым мiфалагiчная
далучанасць нявесты да iншасвету, “чужасць” для роду жанiха робяць
яе небяспечнай для дома суджонка i пэуных людзей (асаблiва тых, хто
таксама знаходзяцца у пераходным стане, прыкладам iншых нявест),
а таксама схiльнай да адмоунага уплыву злых сiл. Ды i новы дом жанi-
ха – чужы, а значыць небяспечны для нявесты. Таму ад негатыунага
уздзеяння маладой (асаблiва той, што аказалася нецнатлiвай) i увогуле
ад пагроз, звязаных з пераходам i памежным станам, старалiся абе-
рагчыся. Разам з тым маладую ахоувалi ад нячыстай сiлы, сурокау.
Прыкладам, каб не сурочылi маладую, яе абвязвалi чырвонай нiткай,
зашпiльвалi булауку (ФЭАБ; Рамель Столiнскага р-на). Ад зглазу ма-
ладой прышпiльвалi шпiльку або клалi запазуху соль (ФЭАБ; Гошчава
Iвацэвiцкага р-на).

Нявеста як суб’ект абраду

Актыуным суб’ектам дзеяння нявеста з’яуляецца пры публiчным
выяуленнi знакау згоды на шлюб, шанавання родных i гасцей, пры за-
прашэннi на вяселле, развiтаннi з бацькоускай хатай, адорваннi пры-
сутных, а таксама у рытуалах, якiя здзяйсняюцца пры уваходзе у хату
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свекрывi i пасля шлюбнай ночы. Гэтыя абставiны абумовiлi адпавед-
ную трактоуку вобраза нявесты у песенных тэкстах.

Так, у рытуалiзаванай форме, з паклонамi нявеста запрашала
незамужнiх дзяучат на “дзявочы вечар”, што адлюстравана у пес-
нях: Ой, ходыла Танiчка по сялы, // Ды збiрала дiвучок з собой: //
– Ой, ходытэ, дiвучкi до мянэ, // Тай повiйтэ вiночкi для мянэ
(ФЭАБ; Сварынь Драгiчынскага р-на). Клопатам нявесты з’яуляецца
падрыхтоука хаты да прыняцця вясельнiкау: Тыпэр субота, узавтра
ныдiля, // Дывысь, Манiчка, коб хата бiла. // Коб хата бiла, дай ны
курыла. // Прыiдуть госты з чужэi волосты, // Прыiдуть госты,
будуть пытаты: // – Дэ тое дiтятко, шо нам узяты? (ФЭАБ; Су-
дзiлавiчы Бярозаускага р-на). Яна ж выказвае свае пажаданнi адносна
вырабу вясельных атрыбутау. Цiкава, што iх якасць можа ставiцца ня-
вестай у залежнасць ад “якасцi” выбранага бацькамiжанiха: Ой назбы-
рала Манiчка // Дывок вынка выты, // А сама сiла вкрай столыка //
З батьком говорыты: // – Ой, муй батынько, // Ой муй роднынь-
кый, // За кого замуж даеш? // За кого замуж даеш? // Як за якого,
альбы якого, // То й попiру нэ псуйтэ, // Як за Колечку молодэнько-
го, // Золота нэ шкодуйтэ (ФЭАБ; Судзiлавiчы Бярозаускага р-на).
Паводле прыведзенай песнi, нявеста выступае iнiцыятарам правядзен-
ня “дзявочага вечара”, “вянкоу”. У падрыхтоуцы вяселля нявесце да-
памагаюць як блiзкiя людзi, так i сакральныя персанажы: Спочынаец-
ця добрэ дiлочко – // В нашэi Анечкi молодэнькоi // Хорашэ вэсiлiч-
ко. // Бог юй дае, матэнька помогае, // Чаго нэ будэ – всë батэйко
достанэ (ФЭАБ; Талочна Маларыцкага р-на).

Смутак нявесты, трывогу аж да роспачы, выяулялi шматлiкiя
развiтальныя песнi, якiя, як i песнi iншых этапау вяселля, звычайна
спявалiся дзяучатамi ад iменi нявесты цi у трэцяй асобе i афармлялi
завяршэнне перадшлюбнага дзявочага жыцця. Эмацыйнай кульмiна-
цыяй вяселля часта з’яуляецца песня-маналог “Дэ б я ны ходыла, дэ
б я ны була”, у якой рэфрэнам гучыць выказаная ад iменi нявесты
iдэя таго, што былое дзявочае жыццë ва усiх яго праявах назаусëды
страчана: Дэ б я ны ходыла, дэ б я ны була, // Я свойму батэньку
дзяковала: // – Дзякую тобi, татку, за твою весëлу хатку, // Тэпэр
нэ будэ́, нэ будэ́, // Тэпэр нэ будэ́, нэ будэ́, // Дэ б я ны ходыла, дэ б я
ны була, // Я своiй матулi дзякувала: // – Дзякую тобi, мамцю, шо
будыла мэнэ вранцi, // Тэпэр нэ будэ́ш, нэ будэ́ш, // Тэпэр нэ будэ́ш,
нэ будэ́ш, // Дэ б я ны ходыла, дэ б я ны була, // Я своiм порогам
дзякувала: // – Дзякую вам, порогы, дэ стояла хлопцiу рота, // Тэ-
пэр нэ будэ́, нэ будэ́, // Тэпэр нэ будэ́, нэ будэ́. // Дэ б я ны ходыла,
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дэ б я ны була, // Я своiм тополям дзякувала: // – Дзякую вам, то-
полi, нагуляласа доволi, // Тэпэр нэ будэ́, нэ будэ́, // Тэпэр нэ будэ́, нэ
будэ́ (ФЭАБ; Малеч Бярозаускага р-на). Гэтая ж iдэя сцвярджаецца
у песнi, што гучала падчас змены нявесце галаунога убору. Ек нэве-
сте скiдають фату, всi падружке стають в круг, i вона з сэбе скiдае
фату i падружкам одiвае, i та во пiсня спiваецца: “Горiла сосна, па-
лала, // Горiла сосна, палала, // Пiд нэй дiвчiна стояла, // Пiд нэй
дiвчiна стояла, // Пiд нэй дiвчiна стояла, // Пiд нэй дiвчiна стояла,
русаву косу чесала, // Пiд нэй дiвчiна стояла, русаву косу чесала. //
– Ой, косэ-косэ ве моi, // Ой, косэ-косэ ве моi, // Довго служеле ве
менi, // Довго служеле ве менi. // Бiльшей служеть не будэтэ, //
Бiльшей служеть не будэтэ, // Бiльшей служеть не будэтэ, // Пiд
бiлы вэлëн пiдэтэ. // Бiльшей служеть не будэтэ пiд бiлы вэлëн пi-
дэтэ. // Пiд бiлы вэлëн, пiд хустку, // Пiд бiлы вэлëн, пiд хустку, //
Бiльш нэ пiду я за дружку, // Бiльш нэ пiду я за дружку, // Пiд бiлы
вэлëн, пiд кiньцы, // Пiд бiлы вэлëн, пiд кiньцы, // Бiльш нэ пiду я на
танцi, // Бiльш нэ пiду я на танцi. // Пiд бiлы вэлëн, пiд вэнок, // Пiд
бiлы вэлëн, пiд вэнок, // Бiльш нэ пiду я до дiвок, // Бiльш нэ пiду я
до дiвок. // Пiд бiлы вэлëн з кольцаме, // Пiд бiлы вэлëн з кольцаме, //
Бiльш нэ пiду я з хлопцаме, // Бiльш нэ пiду я з хлопцаме. // Пiд бi-
лы вэлëн, пiд трiску, // Пiд бiлы вэлëн, пiд трiску, // Тэпер я ваша
нэвiстка, // Тэпер я ваша нэвiстка. // Хлопцэ цю сосну гасылэ, //
Хлопцэ цю сосну гасылэ, // Решэтом воду носылэ, // Решэтом воду
носылэ. // Скiлько в решэтi е дырок, // Скiлько в решэтi е дырок, //
Стылько у хлопцiв е дывок, // Стылько у хлопцiв е дывок. // Скiль-
ко в решэтi е водэ, // Скiлько в решэтi е водэ, // Стiлько у хлопцiв
е правдэ, // Стiлько у хлопцiв е правдэ” (ФЭАБ; Павiцце Кобрын-
скага р-на). Нявеста, як бачым, развiтваецца з усiм, што вызначала
яе дзявочае жыццë, i адначасова дзякуе блiзкiм людзям i прадметам
ды сцвярджае уласнае разуменне-прыняцце новай жыццëвай сiтуацыi,
звязанай з пераходам у новы стан.

У iншых песнях дачка дзякавала за гадаванне мацi, прасiла яе вы-
бачыць за усë i надзялiць добрай доляй, бо iшла з бацькоускай хаты
“навек”: Добраноч, матонька, // Бо я iду, // Нэ оставляй вэчэратi, //
Бо ужэ нэ прыду. // Вылi мою вэчэроньку на Дунай // I за мэнэ, ма-
тонька, забувай, // Вылi мою вэчэроньку под прыпек, // Бо iду до
свекрухi навек (ФЭАБ; Глiнная Iвацэвiцкага р-на). У многiх песнях
пад лагiчна-iнтанацыйны нацiск выносiцца iдэя: нявеста батайку от-
служэла. Адпаведна ад iменi маладой пералiчваюцца тыя даброты,
што страцяць бацькi, аддаушы замуж дачку, пры гэтым падкрэслiва-
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ецца роля дзяучыны у вядзеннi гаспадаркi, уладкаваннi побыту: Вжэ
я батайку отслужэла, // На скрэню сарпа положэла. // Хто тэм
сарпом будэ жаты? // Будэ батюнка прынайматы, // По зулутому
в дэнь даваты. // Чужы жанчыны нышчыры, // Та вунэ ны будуць
шчыро жаты, // Всë на сонейко поглядаты: // – Ой, сонце, сонце,
сонайко, // Чом ны заходыш хутэнько? // Ой, оглядайся ты, мiй ба-
тайко, без мянэ, // Чы лучча будэ мянчая дочка за мянэ, // Ой, чы
пумее кошулю бiленько? // Ой, чы пустэле посцiльку мяккейку? //
Будэ кошуля пузолаю воняты, // Бiла посцiлька у бочайкi муляты
(ФЭАБ; Сварынь Драгiчынскага р-на). У шматлiкiх песнях глыбiня
перажыванняу дзяучыны, што бярэ шлюб, раскрываецца у яе звароце
да бацькоу. Пры гэтым сумныя малюнкi апусцеушай нявеставай ха-
ты i цяжкага будучага жыцця у свëкрау узмацняюць роспач бацькоу
з нагоды адыходу дачкi, якая просiць: Нi гнiвайся, маты, на мэнэ, //
Нэ всë от тэбэ забэру. // Покыдаю слiзайку по дворы, // I голосоч-
ку по бору, // I слов’я в садочку, // Шоб голоснэйко шчэбытав, //
Шоб батька дочку вспомынав (ФЭАБ; Талочна Маларыцкага р-на);
Ох мiй батэйка-соколойку, // Нарысуй мэнэ на столыку, // Як ты
седыш обiдаты, // Будэш на мэнэ поглядаты: // – Дэсь мое дыте
в чужынайцi // Чужэi матëнцы обiд варыть, // Ох, обiд варыть –

нэ обiдае, // Ох, ныхто ей нэ вiдае, // Ох, шо вона нэ обiдае (ФЭАБ;
Талочна Маларыцкага р-на).

У шэрагу песень, у прыватнасцi тых, што праграмуюць далей-
шы ход вясельнага абраду, нявеста выказвае пэуныя пажаданнi, ма-
дэлюючы сваë будучае, прыкладам: Попытай, Ганна, матi, // Попы-
тай, Ганна, матi, // Скэлькi за тобой прыданак слатi. // – Шлi,
матко, сэстру, брата, // Коб я була богата. // Прыезжай, мат-
ко, сама, // Коб я була весела (ФЭАБ; Глiнная Iвацэвiцкага р-на).
Iнiцыятыва належыць нявесце i у песнях “подзiлу”: Ой, чы тобi, ма-
мо, ны пячэ, // Ой, вжэ твоя доня утячэ? // Худэ, мамо, пообiдаем
с тобою, // Пообiдаушы, пiдамо у подзiл с тобою. // Тубi, мамо, –

хата, сiны, убора, // А мнi, молодый, – скрыня, пiрына, курова. //
Тубi, мамо, – почiночкi, клубочкi, // А мнi, молодый, – суволочкi, пла-
точкi (ФЭАБ; Сварынь Драгiчынскага р-на). У песнях з метафарамi
дэфларацыi нявесце належыць роля не толькi аб’екта (яе “калiнку ла-
маюць”), але i суб’екта – маладая тым, што “зберагла калiнку для
мiлëначка”, “всей род звеселiла”). I сапрауды, толькi пасля абвесткi
пра захаваную да шлюбу цноту, пачыналася рэальнае вяселле (у сэнсе
весялосцi), у выпадку высветленай нячэснасцi нявесты весялосць знi-
кала, абрад згортвауся, актуалiзавалiся матывы ганьбы, смутку.
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Нягледзячы на тое, што у пэуных сiтуацыях традыцыя патраба-
вала актыунасцi нявесты, у цэлым гэтая актыунасць была вельмi аб-
межаванай. Так, нявесце прадпiсвалася сядзець за сталом цiха, з са-
рамлiва апушчанымi вачыма, калi-нiкалi – поунымi слëз (прыкладам,
падчас дарэння яна магла плакаць). Выконвалiся спецыяльныя песнi,
што сцвярджалi неабходнасць плачу маладой: Дайтэ Танiчкi цыбуль-
кi, // Шчоб заплакала матонькi доч (ФЭАБ; Сварынь Драгiчынска-
га р-на). У многiх лакальных традыцыях нявесце, а таксама яе ма-
цi i у наш час забараняецца весялiцца, спяваць, танцаваць: Ны мож-

на спываты, танцоваты, кажуть, ны нада. У нас тут вжэ смы-
ються з одной, шо на свадьбе танцовала, – ны жывуть воны разом
(ФЭАБ; Старое Сяло Жабiнкаускага р-на). [Нявеста] сэдзела цiхо,
скромна такая была. Сëнь одважная, а колiсь такiе былi стыдлi-
выя невесты. Сëнi гуляе i пляшэ некотора невеста. Колiсь нэ бы-
ло гэтак. I бацькi нэвесцiны нэ гулялi нiкды, боронь Божэ, кажут,
матэры нэ можно гуляцi на вэселле, як дочку отдаеш (ФЭАБ; Здзi-
тава Бярозаускага р-на). Паводле шматлiкiх песень, характэрны стан
нявесты – гэта плач, прыкладам: На подвур’ечку трава-мурава золо-
том посыпана, // А Манечка да шлюбу йiхала, // На той муровцы
стаяла, // За слëзонкомы, за дробнэнькымы матэнько не познала. //
– Ой, вэйды, вэйды да ты, батэнько, дай вечорочкам, // Прывiтай
мэнэ, молодэнькою, з моiмо дружэчкамы. // Ой, вэйды, вэйды, да моя
матонько, з свiчамы, //Можэ, твое родное дэтя звенчанэ. // Ой, вэй-
ды, вэйды, мой батэнько, з бохонцэм, // Бо ужэ твое родное дэтя
з молойцэм (ФЭАБ; Перасудавiчы Бярозаускага р-на); Ой, гула пчыл-
ка, гула // Коло нового вулля. // То нэ пчылка гула, // То дзiвонь-
ка плакала, // Од шлюбу прыiхавшы, // Батыньку до нiг павшы. //
– Ой, батыньку мылы, // Развэнчый тэпэр мэнэ, // Бо звязав нам
пiп рукы, // Каб не было разлукы, // Сырэю сырыцою, //Жанiхом чу-
жанiцою. // – Мое дзiцятко рiднэ, // Рад тысячы даты, // Каб тэбе
развэнчаты. // Звязав вам пiп рукы, //Шчоб не было разлукы (ФЭАБ;
Белiн Драгiчынскага р-на).

Актыунасць маладой узрастала пасля вянчання, калi яе прывозi-
лi у хату маладога. Яе самастойныя учынкi скiроувалiся, у першую
чаргу, на засваенне новай для ее прасторы – хаты жанiха i яе аколiц.
Увагу на тым, што маладую уводзяць у новую хату, сям’ю, акцэн-
туюць шматлiкiя песнi: Увелi молодыченьку // У нову светлычэнь-
ку, // На сырую зэмлю // У велiкую сэм’ю (ФЭАБ; Церабяжоу Столiн-
скага р-на); Ступы, Таня, на два порогы, // Склонысь свыкрухi у бiлы
ногы. // – Матэйка моя, нэ ганьбуй мною, // Ой бо я хочу жыты
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з тобою, // Жыты з тобою i з твэю дiтэною (ФЭАБ; Талочна Ма-
ларыцкага р-на). Рытуальныя дзеяннi маладой пры уступленнi у двор
i хату мужа павiнны былi забяспечыць далучэнне яе да новага локусу,
цэнтр якога – хатнi ачаг. Адпаведна першыя хвiлiны знаходжання ма-
ладой у сваiм новым двары (доме) былi строга рэгламентаваныя. Яшчэ
уязджаючы у вароты дома жанiха, яна правай рукой сыпала жыта цi
кiдала пiрог, i рабiла гэта наперад, а не назад (як гэта было, калi
ад’язджала з бацькоускай хаты i пакiдала там дабрабыт, магiчным
чынам пераадольваючы вычарпальнасць, завершанасць, канечнасць).
Калi нявеста пераходзiла парог “чужой” для яе хаты, клапоцячыся пра
сваë будучае у ëй, магла, як магiчны спецыялiст, пра сябе гаварыць:
Первая, другая, я иду третья, но не последняя. Все вон, мне одной
дом (ФЭАБ; Калдычэва Баранвiцкага р-на). Ва уладзе нявесткi, та-
кiм чынам, было жыццë старых гаспадароу хаты, пры гэтым можа
падкрэслiвацца вялiкая ступень шкоднасцi/дэманiзму нявесткi.

Важным на разгляданым этапе было усталяваць добрыя адносi-
ны памiж свекрывëй i нявесткай. Актыунасць у гэтым кiрунку часта
праяуляе не толькi сама нявеста (прыкладам, адорваючы свякроу), але
i яе бацькi ды жанiх, што адлюстравана у шматлiкiх песнях тыпу:
Ой, нэ рый, нэ рый, яра пчолунька, по бору, // Iдэ Колечка iз дру-
жыною додому, // Як прiйiхав вун пуд вуротэчка, схупывся, // Свуюй
матëнцы ду бiлых нужок склунывся. // – Ой, ны гардуй, моя матюн-
ка, на мынэ, // Шчо я прiвiз чужое дытя ду тэбэ. // – Чы добры
будэш, муй сыночок, ду мэнэ, // То прыйму чужое дытя ду сэбэ. //
Як гордый будыш, муй сыночку, ду мэнэ, // То удэшлю чужое ды-
тя од сэбэ (ФЭАБ; Каростычы Брэсцкага р-на). У песнях агучваецца
матывiроука паводзiн нявеставай мацi, заклапочанай лëсам дачкi у чу-
жым для яе доме: Сваха свасi да укланiлася, // Шчобы з маго дзiцяцi
не глумiлася, // Шчобы клала спацi да змярканачку, // А прабуджала
на свiтаначку (ФЭАБ; Мiкашэвiчы Лунiнецкага р-на). Падчас застол-
ля у хаце маладога спявалася шмат песень, мэтай якiх была «адапта-
цыя» маладой да новага жыцця у новым доме: Подiвiса, молодая, //
А тута хата новая: // Гомалëваны вокна, // Шчоб ты тута пры-
выкла, // Гомалëвы двэры, // Шчоб нэ була бэз вэчэры (ФЭАБ; Глiн-
ная Iвацэвiцкага р-на). Гучаць просьбы да членау новай сям’i нявесты
ставiцца да яе з любоую, прыкладам: Ох ты, свашэчка, ох ты, пта-
шэчка, // Прашу я вас, // Каб не было майму дзiцяцi глумна у вас. //
Каб не была кветка-паветка пад хаткаю, // Каб не была чужая са-
седка маткаю, // Каб не уцiрала дробных слëзачак рукавом, // Каб
не стаяла цëмнай ночкаю пад вакном (ФЭАБ; Мiкашэвiчы Лунiнецка-
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га р-на); “Ужо мы, Iрочку, пойдымо, // Тыбэ, молоды, пожынымо, //
А ты, Васiлько, глядэ еi, // Дубовым кiëм ны бi еi. // Каб вуна боса
ны ходыла, // Каб горшком воду ны носыла, // Каб соломыю ны то-
пыла, // Каб у порога ны стояла, // Каб старому i моладому ны слу-
жыла (ФЭАБ; Вайская Камянецкага р-на). Такiм чынам, нявеста можа
займаць актыуную пазiцыю, мадэляваць сваë будучае, але часцей, кла-
поцячыся пра дабрабыт нявесты, за яе просяць, хадайнiчаюць перад
родам жанiха яе блiзкiя. У сувязi з такой “суб’ектна-аб’ектнай” пазi-
цыяй нявесты характэрна, што песнi, якiя агучваюць iнтэнцыi, думкi
маладой, выконваюцца не самой нявестай, а прадстаунiцамi яе партыi.
Прычым шэраг кантэкстау сведчыць пра няулiк асабiстых памкненняу
нявесты, якая выступае аб’ектам абрадавых манiпуляцый.

Нявеста як аб’ект абраду

Для трактоукi вобраза маладой вызначальную ролю адыгрываюць
дамiнантныя для вяселля iдэi аддзялення i прысваення, якiя рэалiзу-
юцца праз матывы куплi-продажу, абмену, ваеннай i паляунiчай зда-
бычы (выкрадання) нявесты, а таксама дамовы-зговару.Шэраг песень
захавау ваенную сiмволiку вясельнага поезда жанiха, выяуленую у тэр-
мiналогii (“поход”, “поязд”, “козакi”, “дружына”, “бояроу (казакау)
сем палкоу”, “бiтва”), атрыбутах i паводзiнах яго удзельнiкау. Маты-
вы узяцця у палон, асады, лову здабычы характэрныя для вясельных
фальклорных тэкстау, у iх апяваецца жанiх “з дружынаю, з вялiкiм
войскам”, што збiраецца “цесця ваявацi, камору зграбацi, сабе Олеч-
ку брацi”. Род нявесты адспеувае, каб “лiтва” не наступала, бо будзе
з намi бiтва, будзем бiцi да ваявацi, Олечку не аддавацi. Гэтыя тэкс-
ты цiкавыя тым, што у тэрмiнах традыцыi выяуляюць важны сэнс
усяго вяселля: бок нявесты (ды група халастой моладзi) павiнна ад-
даць дзяучыну, а бок маладога (i старэйшыя) – забраць, атрымаць яе.
Гэты сэнс абраду раскрываюць шматлiкiя дыялогi сватоу, прыкладам:
“Чулi, што у Вас цялушка ëсць. Цi не прадасце яе нам?” “Ëсць. У мяне
дзве цялушкi, якая Вам трэба – маладая цi старэйшая [жартоуны
намëк на жонку]?” “Вядома, маладая. Ваша цялушачка – наш бычэ-
чак. Але нам не цялушачка трэба, чулi, што у вас дачушка прыгожая,
бы квiта, до работы ахвочая, i спрауная, i ладная. Наш хлiб, ваша
водыца, // Наш хлопец, ваша дэвыца. // Наш хлопэц нэ умiе лаптi
плэсты, // Ваша дэвыца нэ умiе хату мэсты – трэба iх до кучы звэ-
сты” (ФЭАБ; Моталь Iванаускага р-на); Да сваты кажуть: “У нас
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есть купец, а у вас е товар, давайтэ зробым обмен – мы купымо,
вы продастэ” (ФЭАБ; Глiнна Iванаускага р-на); Ну, сваты приходили
как обычно... Говорили, что в нас, вот, есть купец-молодец, а в ва-
шем доме краса-девица (ФЭАБ; Нехалсты Брэсцкага р-на). У такiх
кантэкстах нявеста трактуецца як бязвольны аб’ект.

Як аб’екта рытуальных дзеянняу нявесту выбiраюць, прычым
гэты выбар можа выяуляцца як няудалы, за што у сатырыка-гума-
рыстычных песнях жанiха упiкаюць ягоныя сваццi: Дэсь тобi, Саша,
кiт очы выбрав, //Шо в своiм сылi дiвку ны выбрав. // Ой булы убогы,
булы i богаты, // Ой було тобi з чаго выбыраты (ФЭАБ; Талочна Ма-
ларыцкага р-на). Нявесту сватаюць, “таргуюць”, запiваюць, заядаюць
яечняй (сырам), вiюць-завiваюць, апранаюць, распранаюць, носяць,
садзяць на каня i здымаюць з яго, аддаюць, бяруць, выпрауляюць,
адвозяць, адорваюць, пазбауляюць цнатлiвасцi, выпрабоуваюць, умы-
ваюць, аблiваюць вадой i iнш. Многiя з гэтых фрагментау абраду ад-
люстраваныя у песнях, прыкладам: Ой, з горы, горы // Стральцы
б’юць, // В молодэi Верочкi сваты п’юць. // Ой, п’юць, воны п’юць, но-
чуюць, // Все нашу Верочку торгуюць: // Бацько кажэ: ны продам, //
Прыдэ молодый, так отдам (ФЭАБ; Горск Бярозаускага р-на); Запы-
та Вэрочка, запыта, // Золотом косонька облыта (ФЭАБ; Лясковiчы
Бярозаускага р-на), Запыта дiвонька, запыта, // Шоуком хустонька
нашыта. // Запывалы еi уночы, // Нашывалы хустоньку пры свэчы. //
Запывау жэ еi чужы рiд, // Рiдный батэнько напэрiд (ФЭАБ; Мо-
таль Iванаускага р-на). Статыка, пасiунасць, “аб’ектнасць” нявесты
выразна выяулены у рытуальнай практыцы яе “ваджэння-пераводу” –

маладую вядуць на пасад, пад вянец, абводзяць вакол стала, адводзяць
да родных бацькоу праз тыдзень пасля вянчання, вядуць да крынiцы
i да т.п. Паводле песень, маладой “шлюб далi”, яе “звянчалi”, “абручы-
лi” i пад.: Мамочка, ужо ж я не твоя, родная, // Ужо я не твоя. //
– Дочечка, не прауда твоя, родная, // Не прауда твоя. // Ой мамоч-
ка, там люды булi, родная, там люды булi, // Як жэ мнi, молодой,
шлюб далi. // Ангелы свечы держалi, // Як менэ, молоду, венчалi. //
Да булi мы на шлюбу, // Да на Страшному суду, // Там Богу прыся-
галi, // На крэст ручкi клалi. // Ой мамочка моя, ой мамочка моя, //
Да ужэ ж я не твоя, // Да ужэ того пана, // С кiм на шлюбу сто-
яла, // Вжэ я того кавалера, // Да чыя ручка бела (ФЭАБ; Дубае
Пiнскага р-на); “венчалi Хведороньку, звенчалi // Дай додомоньку по-
мчалi. // Звенчона калiнка, звенчона, // Ужэ наша Хведоронька обру-
чона. // Звенчоны дубочок, звенчоны, // Ужэ наш Павэлочко обручоны
(ФЭАБ; Церабяжоу Столiнскага р-на).
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Калi нявеста пакiдала родную хату, яе мацi скрозь слëзы пыталася:
А дзе я цебе выпрауляю? (што, дарэчы, характэрна i для галашэнняу
па нябожчыку), прасiла у Бога шчаслiвай долi для дачкi, а у яе самой –

каб не выраклася, даглядзела на старасцi. Мадэлявауся шлях нявесты
да хаты жанiха, у новае жыццë. Але гэты шлях не выяуляецца як такi,
што маладая пераадольвае самастойна, – яе вязе малады: Выйду за во-
ротэнькi – слëдкi знать. // – Ой, куды дочэньку повез зять? // Нэ вiд-
но нi стэжэнькi, нi колii, // Оно чутi голосок, шчо ii (ФЭАБ; Глiнная
Iвацэвiцкага р-на). Некаторыя песнi абыгрываюць iдэю насiлля у ад-
носiнах да нявесты, прыкладам: ...Наша Явдоська вжэ ны в косi. //
Зрубалы бырозу сырую, // Звынчалы Явдоську сылою... (ФЭАБ; Угла-
ны Камянецкага р-на). Свахi, звозячы нявесту з хаты бацькоу, як га-
ворыцца у песнi, хапаюць яе: Загрыбай, маты, жар, жар, // Шчоб
не було дочкы жаль. // Закiдай, матку, дровы, // Да оставайса здо-
рова. // Загрыбай, матка, попэл, // Мы твою дочку схопым. // Дэ
лыжалы пырыны, // Загоняй, маты, свыны. // Дэ лыжалы подуш-
кы, // Загоняй, маты, гускы (ФЭАБ; Белiн Ганцавiцкага р-на). Ад-
паведна бацькi нявесты яе упускаюць, а жанiха, наадварот, атрым-
лiваюць, бяруць: Разганiся, мацi, па вялiкай хаце, // Тай у куток,
тай у запечак, // Галавою аб прыпечак. // А Паулiнiна мацi хвартух
апусцiла, // Шо й дочку упусцiла, // А Мiколiна мацi хвартух падвя-
зала, // Шо й нявестку узяла (ФЭАБ; Мiкашэвiчы Лунiнецкага р-на).
Вясельнiкi з боку жанiха радавалiся, што вытысалы, вырубалы дубо-
вую доску, // Выкрутылы, вымутылы у матыра дочку (ФЭАБ; Угла-
ны Камянецкага р-на). У сувязi з “аб’ектнасцю” маладой характэрна
прыведзеная асацыятыуная паралель “нявеста – дошка”. Адчуваючы
уладу над выкупленай нявестай, партыя жанiха спявала: Завызэм до-
дому, // Коб вэлëна зняты. // Шо схочэмо, то зробымо // Чужому
дытяты (ФЭАБ; Стаукi Бярозаускага р-на). Нават калi нявеста са-
ма выконвае нейкае дзеянне i самастойна перамяшчаецца у прастору
жанiха, падкрэслiваецца, што гэта робiцца супроць яе волi, як у пес-
нi, якая выконвалася прадстаунiкамi роду маладой, калi тыя наведвалi
яе у хаце маладога: На добры дэнь, добрые люды, // Мы до вас, //
Дэсь прылынула наша ютонька // Тут до вас. // Хочь ны хотiла, //
То прылытiла, // Есть у вас? // – Якая ваша ютонька, якая? // – Бi-
лое лычко, чорное очко – такая (ФЭАБ; Угланы Камянецкага р-на).

Усë узрастаючая пасля заручынау абмежаванасць актыунасцi, са-
мастойнасцi нявесты i адпаведная адмежаванасць ад сваëй узроста-
ва-полавай групы, а таксама адметнасць паводзiн, настрою, знешня-
га выгляду заручанай дзяучыны выяуляюцца у песнях з канструк-
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цыямi паралелiзму (Мынае, зозуленка, мынае // Да Петрiвское ку-
ванне: // Куда хотiла – лытыла, // Дэ сiла-пала, кувала. // Мы-
нае, мынае дiвоцкое куванне: // Куда хотiла – ходiла, // Дэ с кiм ны
стала – кувала, // Музыкi заграють – гуляла (ФЭАБ; Хомск Драгi-
чынскага р-на)), у прыпеуках (У гародзе лебяда // Пазакручаная. //
Не хадзiце да мяне – // Я заручаная (ФЭАБ; Сялец Бярозаускага р-на).
Увогуле замужаства трактуецца як страта волi, рытуальных прывi-
легiй халастой моладзi, наступленне няволi, калi павялiчваецца коль-
касць правiл, забарон, якiя рэгулююць паводзiны сямейнiка, робяць
яго у некаторых адносiнах больш пасiуным. Нездарма у песнях мала-
дых папярэджваюць: По сынëму моры // Плавають качоры, // Ужэ
твоi, Марылë, // Проходят вычоры. // По сынëму моры // Плавають
утята, // Ужэ твоi, Iванэ, // Проходять дывчата (ФЭАБ; Кругель
Камянецкага р-на). Гл. таксама характэрныя прыпеукi: Ой, гуляю, гу-
ляю, // Бо я мужа не маю, // Як я мужа набуду, // Всë гулянне забуду
(ФЭАБ; СтаупыЖабiнкаускага р-на); Пойце, дзеукi, як пяецца, // За-
муж выйдзеш – не прыдзецца, // Замуж выйдзеш – бабай будзеш, //
Усе прыпеукi пазабудзеш (ФЭАБ; Хотамель Столiнскага р-на); Ой, моi
чаравiчкы, // Вам ны доуга танцюваты, // Як выйду замуж, // Будэ-
тэ под лавкою стояты (ФЭАБ; Талочна Маларыцкага р-на); Девкi,
замуж, девкi, замуж, // А на другiй день – дамой. // У свекроукiжыть
нелоуко, // Лучшэ у маменькi радной (ФЭАБ;Шанi Пружанскага р-на).

Сярод прыкмет рытуальнай смерцi, вяртання да “прыроднага ста-
ну”, якiя характэрныя для маладой пры яе пераходзе, падкрэслiм
услед за А. Байбурыным страту здатнасцi гаварыць, бачыць, рухац-
ца самастойна, працаваць. Маладую аплакваюць як нябожчыка, з ëю
развiтваюцца блiзкiя, якiя застаюцца у родным доме, калi нявеста
трапляе у “мужчынскую” прастору (дом жанiха). Нявесту, адкрытую
да уплывау адмоуных сiл, як адзначалася вышэй, намагалiся усяляк
аберагчы. У час вянчання яна мае пры сабе прадметы–абярэгi (у во-
пратцы, абутку, за пазухай, у валасах цi вянку). Ад псоты у вопрат-
ку утыкаюць булаукi, iголкi, маладая бярэ з сабой соль, iльняное се-
мя, часнык, цыбулiну. Ствараецца агульнае “iншасветнае” аблiчча
нявесты, якая пераходзiць на рытуальны спосаб зносiнау, адпаведна
узрастае роля “мовы рэчау”, жэстау4. Нявеста амаль не размауляе, яе
рухi маюць пераважна сiмвалiчны характар, змена стану адбываецца

4 А.К. Байбурин, Ритуал в традиционной культуре (Структурно-семантиче-
ский анализ восточнославянских обрядов), Санкт-Петербург 1993, с. 66.
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у вынiку знешняга уздзеяння, прычым не толькi з боку людзей, але
i сакральных iстот. Так, “прыхiляе” нявесту да жанiха падчас вян-
чання сама Божая Мацi: Була я, татку, у Божым доме, // У Божым
доме Прэчыстая, // Прэчыстая Маты вынкi вiла, // Усiм дывунькам
у ручкi дала, // А мнi, мулудэнькуй, прышла // Да мынэ до Васiлька
прыхылiла (ФЭАБ; Вайская Камянецкага р-на).

Названыя рысы “звышпасiунай” нявесты у скандэнсаваным i да-
ведзеным ледзь не да абсурду выглядзе абыгрываюцца у сатырыка-гу-
марыстычных песнях тыпу Мынэ вчора сваталы, // Под чыгун запря-
талы, // Сковородкой хлопнулы – // Чуть глаза ны лопнулы (ФЭАБ;
Судзiлавiчы Бярозаускага р-на); Нашы сваты гонорные, // Iх конi без-
ногiе. // Воны самы пешi iшлi, // Молодую у мешку нэслi. // Хоть вы
мэшок развяжэтэ, // Молодую нам хучэй покажэтэ (ФЭАБ; Блудзень
Бярозаускага р-на).

Сакральнасць нявесты

Асаблiвы характар вясельнага абраду зблiжае пэуныя яго этапы
(у прыватнасцi, вянчанне) з пахаваннем, што выяуляецца у адмыс-
ловай iзаляцыi нявесты i жанiха – у забароне датыкацца да маладых,
праходзiць мiж iмi, у iх маучаннi, нерухомасцi, неужываннi ежы, аддзя-
леннi ад знешняга свету (пакроу нявесты, ужыванне рытуальных блюд
адасоблена ад гасцей). Характэрна забарона нявесце глядзецца у лю-
стэрка (ФЭАБ; Гяйлешы Смаргонскага р-на), якое мiфалагiчнай свя-
домасцю трактуецца як канал у iншасвет (узгадаем такую ж забарону
адносна немауляцi i практыку завешваць люстры, калi у хаце нябож-
чык). Дарэчы, нават у дзiцячых гульнях небяспечнай лiчылася роля
нявесты, бо лiчылася, што яе выканауцы пагражае няшчасце, хваро-
ба. Цесная сувязь iдэй смерцi i вяселля выразна выяулена у народных
тлумачэннях сноу. Так, убачаныя у сне пахаванне, яго атрыбуты, прад-
казвалi хуткае вяселле, тое ж чакала дзяучыну, якая снiла сябе голай.
Вядомы i тлумачэннi сноу, дзе галiзна i шлюбны касцюм як маркеры
выхаду з свайго свету, культуры, уступаюць у сiнанiмiчныя адносiны,
асацыююцца з хваробай, смерцю, надзяляюцца негатыунай ацэнкай:
Когда видишь себя голой, в таких свадебных и этаких белых одеж-

дах, то это плохой знак (ФЭАБ; Вайцяшын Бярозаускага р-на). У су-
вязi з сказаным характэрныя агульныя забароны тыпу: Нельзя детям
играть в крестины, в свадьбу и похороны, а то это плохо повлияет
на судьбу (ФЭАБ; Малеч Бярозаускага р-на). У вясельнай песнi, што
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выконвалася падчас застолля у хаце жанiха, маладую так i называюць
– нябожца: свякроука гудзiць, нябожцу будзiць.

Нявеста пад вянцом займала памежнае становiшча памiж тым
i гэтым светам, памiж родам жанiха, у якi яшчэ не iнтэгравалася,
i сваëй сям’ëй, з якой ужо адышла. Адпаведна ранейшыя сацыяльныя
сувязi былi ужо страчаны нявестай, а новыя – яшчэ не устаноулены.
У нявесты заставалася i нават узмацнялася толькi лучнасць з прырод-
на-касмiчным i дэманiчным светам. Нездарма у казках герой намага-
ецца скарыць цудоуную нявесту, ачысцiць, пазбавiць яе фантастыч-
ных якасцяу i далучыць да чалавечага, свайго, свету. Уяуленнi пра
небяспеку жаночага улоння i страх цнатлiвага жанiха перад дэфлара-
цыяй знайшлi праламленне у казачных сюжэтах, дзе памочнiк жанi-
ха выратоувае яго ад “забойства” нявестай тым, што замяняе мала-
дога у шлюбным ложку (цнота надзялялася вялiкай магiчнай сiлай).
З уяуленнямi пра дэманiзм нявесты (iстоты у стане пераходу, з не-
рэалiзованай жыццëвай прызначанасцю) звязана вераванне, што калi
дзяучына памiрае заручанай, але не павенчанай, яна становiцца русал-
кай. Каб пазбегнуць такога ператварэння у дэмана, у Палессi бацька
заручанай дзяучыны, якая памерла да вяселля, здзяйсняу сiмвалiчнае
вянчанне яе з дрэвам5 цi слупом (Брэстчына); узгадаем таксама прак-
тыку “пахавання-вяселля” з мэтай забеспечэння маладым памерлым
суджонка на тым свеце.

Характэрна, што у шматлiкiх песнях жанiховай мацi паведамля-
юць, што ëй прывезлi ,,чужую” (у дачыненнi да роду жанiха), на-
ват не-чалавечую iстоту – “нявестку, як звера”, “чорта з балота”,
“з цëмнага лесу ваучыцу” – “на народ як глянець, дык народ аж вя-
нець”6. Адна з палескiх вясельных песень заканчваецца тым, што вый-
шла матухна, паглядзела ды й заплакала, пайшла. Дзiкасць, невядо-
масць нявесты (для намiнацыi якой можа выкарыстоувацца нiякi род)
пацвярджаецца яе паходжаннем, прыходам з дзiкай прасторы – яна
(дакладней – яно) дэсь у лiсы годовалосо, // Шчо ныколы й нэ вмыва-
лосо (ФЭАБ; Церабяжоу Столiнскага р-на). Нявеста для роду жанiха –
гэта “мядзведзiца”, “звярына, што злавiлi на рынку”, “чорнае, кудла-
тае пудзiла”, “касавокае”, “рылатае, губатае”, прыкладам: Выйды,
мамочко, погляды, // Шчо мы тобi прывэзлi: // Губатэе, рылатэе, //
Абы воно бугатэе (ФЭАБ; Кауняцiн Пiнскага р-на). Нявестку, якая не

5 А.В. Гура, Венчание, [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь
в 5 т., под. общ. ред. Н.И. Толстого, Москва 1995, т. 1, с. 333.
6 Тамсама, с. 327.
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уведзена рытуалам у свой (для партыi жанiха) свет, жанiхоу род, хату,
малююць як няумеху, “няткаху”, “няпраху” (= негатовую да шлюбу
цi распушчаную), яна не ведае самых звычайных рэчау, не умываецца,
не уцiраецца. Яна – нерухомая ступа-калода, няздатная нават выцерцi
носа: Гупу, матку, гупу, // Прывезлi тобе ступу, // Нэ ступу, да ко-
лодыцу, // Молодую молодыцу. // Вона хлеба нэ замесыть, // Бо у ее
сопель весыть, // Вона куттi нэ натоучэ, // Бо у ее сопель тэчэ
(ФЭАБ; Лагiшын Пiнскага р-на); Тупу, конiку, тупу, // Прывяду у ха-
ту ступу, // Што хлеба не замесiт, // Пад носам смарголь весiт
(ФЭАБ; Роубiцк Пружанскага р-на).

Сакральнасць (у шырокiм значэннi далучанасцi да iншасвету, яго
нябеснай, святой, i хтанiчнай, дэманiчнай, сфер) маладой выяулена у яе
трактоуцы партыяй жанiха (для якой нявеста “чужая”) як “цудоунай”
iстоты i “нячыстага чалавека”, “людаедзiцы”. Асаблiва выразна гэты
момант акцэнтаваны у песнях, што гучаць пасля вянчання, калi пачы-
наецца другая частка вяселля, арыентаваная на вяртанне персанажау
рытуалу у свет людзей, iх стварэнне i надзяленне прыкметамi новага
статусу7, прыгажосцю. Менавiта пасля царкоунага шлюбу маладыя
займаюць больш актыуную пазiцыю, да iх “вяртаецца” здольнасць га-
варыць, бачыць, дзейнiчаць, яны, паводле песень, становяцца прыга-
жэйшымi: Хуруша краса Зосенька наша, // Як з вэнцю прыiхала, //
Похурiшчала, покраснiйшала. // Еi матюнка, еi рiдная // На еi по-
глядае: // – Дэсь ты, дочэнька, калыною умывалась, // Розою втыра-
лась? // – Я калыною нэ умывалась, // Розою нэ утыралась, // Я ву-
дыцëю умывалась, // Ручнычком втыралась, // Я такая, як муй ба-
тэнько, // На пусаг удалась (ФЭАБ; Плоска Брэсцкага р-на). Стэрэа-
тыпамi прыгажосцi пры гэтым звычайна выступаюць вобразы раслiн-
нага свету: Ладi, матко, ладi, // Да усэ у кубэл складi, // Мэнчай нэ
оставляй, // Мэнча шчэ малая, // Шчэ собе нэ надбала, // А стар-
шая – гожа, // Як чырвона рожа (ФЭАБ; Глiнная Iвацэвiцкага р-на);
Ды вынось, матэ, дiшку, // Бо прывiз сэн нывiстку, // Высоку, як
ялыну, // Чырвону, як калыну (ФЭАБ; Нагор’е Драгiчынскага р-на).

Падчас вянчання, якое успрымалася як сакральны акт дараабмену
памiж прадстаунiкамi вышэйшых сферау i людзьмi (шлюб узялi..., за
шлюб далi), дасягае свайго максiмума сакральнасць маладых. Паводле
вясельных песень, нявесту не пазнаюць у царкве. Як з раю узыходзiць
галоунае нябеснае свяцiла, так i нявеста вяртаецца з царквы: Соныч-

7 А.К. Байбурин, Ритуал..., с. 76.
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ко з раю взыходэ, // Дiвонька з вiнчэння iдэ. // Батынько пэрый-
шов, пытае: // – Дiтятко, дэ тэ бувало? // – Батынько, в цэрковцэ
була, // Шлюб собi брала, // Попырод свiчэ горiлэ, // Позадi свiт-
кэ стоялэ (ФЭАБ; Сулiчава Драгiчынскага р-на). Асацыяцыi няве-
сты з сонцам i золатам, якiя у мiфалагiчнай карцiне свету маркiру-
юць рэалii, аднесеныя да iншасвету, характэрныя для даволi вялiкай
колькасцi вясельных песень, прыкладам: Спывалы колы молодыi прый-
iзжаюць з выкупа: “Отчыны, батэйко, оконцэ, // Прывызлы дочку,
як сонцэ, // Отчыны, батэйку, другое, // Прывызлы дiток обое: //
Одно твое, другое чужое, // Тэпэр твоi обое” (ФЭАБ; Талочна Ма-
ларыцкага р-на). Паводле iншай песнi, нявеста шолком снована, зо-
лотам ткана: На добрый дэнь, мiй батэнько, // Чы прымыш мэнэ
i з дружыною до сэбэ? // – Ох прымаю, мой сынойку, прымаю, // Со-
лодкым мэдам шэ й горiлкою вiтаю. // Ох слава Богу найвышшему
за мою сыновую – // Хорошыi уборы та й нызкыi склоны у мэi сы-
новэi. // Наша невеста шолком снована, // Шолком снована, золо-
там ткана. // Просыть свыкруху на годынойку: // – Покажiть всю
свою родынойку. // – Пожывэш, невесту, ныдiлю другую, // Познаеш
родыну блызкую-далэкую (ФЭАБ; Талочна Маларыцкага р-на). Пасля
прыезду ад вянца нявеста, сама, як золата, пашырае сваю сакраль-
насць i звязанае з ëю багацце, сыпле золата з рукауца. У песнях,
што выконвалiся пасля вяртання маладых з храма, часта акцэнту-
ецца увага на багаццi, шчасцi маладой. Багатая i шчаслiвая нявест-
ка процiпастауляецца гарбатай i саплiвай свекрывi: Выйдзi, выйдзi,
свекроу горбата, // Прыехала невеста богата. // Выйдзi, выйдзi,
свекроу соплiва, // Прыехала невестка шчаслiва (ФЭАБ; Церабяжоу
Столiнскага р-на). Нярэдка гучалi песнi, што абыгрывалi вобраз ня-
весты-“багатырачкi” з вялiкiм пасагам, “варанымi конямi”, “палавы-
мi валамi”, “кароукамi-олiндэркамi”, “авечкамi–чабаночкамi” (ФЭАБ;
Угланы Камянецкага р-на).

У сувязi з “цудоунасцю” нявесты важна адзначыць, што яна па
дарозе у хату жанiха перажывае шэраг метамарфоз з не-чалавечага
у чалавечае, i гэта адлюстроувае даволi шырокi касмапрыродны дыя-
пазон дзявочых пераходау – спачатку яна «вутка», «белка», а потым –

дзеука. У песнях нявеста з неба iдзе хмарай, дажджамi, на двары ста-
новiцца лужай, у сенi уваходзiць «вуцяю», у хату – паваю, а за сталом
садзiцца паняю. Касмалагiчная сiмволiка, якая сучаснай свядомасцю
успрымаецца як выяуленча-вобразны сродак, выкарыстоуваецца пры
апiсаннi-iдэалiзацыi нявесты, якая прыязджае у хату жанiха: Не вспi-
ла Iрочка на двiр в’iхаты, // Прышлi заловкi пырыглядаты. // Пушлi
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до хаты матенцы казаты: // – Ой, мамо, мамо, шо то за нывiст-
ка, // В ей по заболi скачут саколi, // В ей на лiчэнькi сонейка грае, //
На ручэнцы перстынь сiяе (ФЭАБ; Вайская Камянецкага р-на). Дарэ-
чы, як указваецца у лiтаратуры пытання, магiчнымi магчымасцямi
надзелена не толькi нявеста, але i любая гатовая да шлюбу, спелая
дзяучына, дзякуючы чаму яна прэтэндуе на тэрмiновае выданне за-
муж, iнакш, паводле песень, можа сама пайсцi да мiлага мяцëлкаю,
пчолкаю, расiцаю, сiнiцаю.

Пры iнтэрпрэтацыi нявесты як чужой, “не-чалавечай” iстоты, та-
кiм чынам, актуалiзуецца яе як пазiтыуная, так i негатыуная ацэн-
ка, што звязана з прыпiсваннем нявесце магiчных здольнасцяу паляр-
най скiраванасцi i шырэй – з неадназначнасцю трактоукi чужога –

небяспечнага, варожага i разам з тым цудоунага, плоднага, багата-
га (параун. боязь i шанаванне чарадзея, практыку звароту да яго па
дамамогу у эстрымальных сiтуацыях). Гэты ж статус нявесты вызнае
яе i суб’ектнасць (ва уладзе нявесты змяняць рэчаiснасць, карэктаваць
сваю долю), i аб’ектнасць (яе трэба аберагчы ад адмоуных уплывау,
надзялiць доляй i г.д.).

Што да песень, якiя гучалi на заключным этапе вясельнай абрад-
насцi, на “пярэзвах”, то яны адлюстроуваюць уяуленнi пра асаблiвасцi
жыцця маладой замужнiцы у доме свëкрау, якая з першых дзëн пачы-
нае выконваць неабходную гаспадарчую працу. Так, калi бацькi i род-
ныя маладой адведвалi яе у хаце мужа, гучала песня: На дворi коло-
дяз i выдро, // Дэсь нашэй Ольгы ны выдно: // Чы пошла по воду,
вырнiтэ, // Чы спыть у коморы, збудiтэ. // Бо прыслав батынько
пырогы, // На яйцях пэчоны, // В тонкы обрусы звэрчоны” (ФЭАБ;
Стаупы Жабiнкаускага р-на). “Прыданкi” спявалi пра цяжкую долю
маладой замужнiцы у чужым краi, пра iстотнае адрозненне жыцця ма-
ладзiцы у хатах бацькi i свëкрау, прыкладам: Цiхо вiцëр вiе, // I шэ
тэшэ бацько едзе, // Ой, два дворi мiнаючi, // А на трэцi ступаючi, //
Свяi дочкi пiтаючi: // – Чi тэ, дочко, поснiдала? // – Ны пу твому
тут, батайко мiй, // Тут снiдане пуд убiды, // А у обiды – вячэра, //
А вячэра – у пувночi, // А лягане – сярод ночi, // А вставане – чуць
свiточок. // Ны пу твому, мiй батайко, // Ны пу твому, гулубочок
(ФЭАБ; Сварынь Драгiчынскага р-на).

У заключэнне адзначым, што iнтэрпрэтацыя вобраза нявесты,
прадстауленага у фальклоры ад пачатковага этапу вяселля i да пас-
лявясельнага звычаю “пярэзвау” уключна, адбываецца у межах ак-
туальных для абраду у цэлым мужчынскай i жаночай сiмволiкi,
процiпастаулення свайго i чужога, прафаннага i сакральнага, старога
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i новага, цэлага i няцэлага, верху i нiзу, плачу i весялосцi, пасiунасцi
i актыунасцi,жыцця i смерцi, сiмволiкi эратызму, дзявочасцi, фертыль-
насцi, дзетанараджэння, долi, волi i няволi, кахання, а таксама багац-
ця i дабрабыту, звычайна суаднесеных з плоднасцю. Нi адзiн з членау
апазiцыi “аб’ект/суб’ект” (у адносiнах нявесты), у адрозненне ад боль-
шасцi iншых семiятычных апазiцый, не звязваецца безумоуна з коплек-
сам станоучых цi адмоуных значэнняу.

S T R E S Z C Z E N I E

PANNA MŁODA JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT
BRZESKIEJ LUDOWEJ CEREMONII ŚLUBNEJ

W artykule omówiono brzeską ludową ceremonie ślubną, w której pojawia
się reprezentatywny obraz narzeczonej. Autorka wysnuwa wniosek, że interpreta-
cja panny młodej jako kogoś obcego, pozbawionego cech człowieka zawiera ocenę
zarówno pozytywną, jak i negatywną. Związane jest to z przypisywaniem narze-
czonej umiejętności magicznych, cech, które czynią ją obcą, niebezpieczną, wrogą
i, jednocześnie, cudowną, płodną i bogatą.

Słowa kluczowe: narzeczona, ceremonia zaślubin, folklor brzeski, podmiot, przed-
miot, święty, przejście.

S UMMARY

THE BRIDE AS THE OBJECT AND SUBJECT OF
BREST WEDDING FOLKLORE

In the article Brest wedding folklore, which depicts the most representative
image of the bride is analyzed. It is concluded that the interpretation of the bride
as a stranger, “non-human” receives both positive and negative evaluation. This is
due to the fact that one attributes to the bride magical power of polar orientation
and features that make her dangerous, hostile and at the same time wonderful,
fetal and rich.

Key words: bride, wedding ceremony, Brest folklore, subject, object, sacred, trans-
ition.


