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Каляндарныя памiнальныя абрады беларусау Падзвiння

(па матэрыялах ХIХ – пачатку ХХI стст.)

Традыцыйная духоуная культура этнасу не з’яуляецца нечым адзi-
ным, гамагенным i цэльным. Яна iснуе i функцыянуе выключна у ды-
ялектнай форме, у форме мясцовых, вузкалакальных варыянтау. Гэта
асаблiвасць характэрна як для традыцыйнай духоунай культуры у цэ-
лым, так i для яе асобных частак. У поунай ступенi дадзеныя асаблiвас-
цi можна аднесцi i да пахавальна-памiнальнай абраднасцi беларусау.
Пахавальна-памiнальная абраднасць беларусау не з’яуляецца аднарод-
най на усëй тэрыторыi Беларусi.У канкрэтных рэгiëнах краiны яна мае
свае асаблiвасцi. Гэта, безумоуна, адносiцца i да гiстарычна-этнагра-
фiчнага рэгiëну Падзвiння. Iснаванне лакальных адрозненняу патрабуе
ад этнолагау надання большай увагi арэальным даследаванням. Вынiкi
арэальнага вывучэння пахавальна-памiнальнай абраднасцi беларусау
Падзвiння могуць быць выкарыстаны для больш глыбокага дасле-
давання этнiчнай гiсторыi беларускага насельнiцтва рэгiëну i этна-
су у цэлым.

З усяго комплексу пахавальна-памiнальнай абраднасцi беларусау
найбольш iстотна лакальная варыятыунасць праяуляецца у калян-
дарных памiнальных абрадах. Дадзеную рысу можна патлумачыць
тым феноменам, якi А.К. Байбурын вызначыу як неаднолькавую сту-
пень рытуалiзацыi розных абрадау у структуры народнага календара
жыхароу канкрэтных тэрыторый. Даследчык адзначау, што калi абра-
ды жыццëвага цыкла больш або менш аднародныя (у плане рытуалi-
зацыi), то каляндарныя абрады дастаткова адрознiваюцца па гэтай
прыкмеце. Ступень iх рытуалiзацыi асаблiва iстотна адрознiваецца
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у лакальных традыцыях, дзе заусëды выдзяляюцца некалькi галоуных
святау (радзей – адно), а астатнiя лiчацца (у рознай ступенi) друга-
раднымi1.

Восеньскiя Дзяды. У цыкле народнага календара беларуска-
га насельнiцтва Падзвiння асобае месца займаюць абрады ушана-
вання памерлых продкау – Дзяды. Гэтая памiнальная урачыстасць
з’яуляецца адной з самых архаiчных i духоуна адметных традыцый бе-
ларускага этнасу. Дзяды распаусюджаныя толькi у беларусау i частко-
ва украiнцау. Абрад сустракаецца на усëй тэрыторыi Падзвiння сярод
беларускага праваслаунага насельнiцтва. У беларусау каталiцкага ве-
равызнання рэгiëна ëн фiксуецца не так часта. Пад уплывам касцëла
дадзеная памiнальная традыцыя была выцеснена «афiцыйнымi» памiн-
камi, якiя прымеркаваны да Дня Задушнага (2.ХI). Таму для намi-
нацыi такiх памiнак слова «дзяды» беларусамi-католiкамi ужываецца
рэдка, а сама урачыстасць адбываецца у адпаведнасцi з каталiцкiм
рытуалам. Пра гэта адзначаюць i самi рэспандэнты каталiцкага вера-
вызнання: «– А вось Вы казалi, што тут многа Дзядоу, а у католiкау
нешта падобнае ëсць? – Дык Дзядоу няма. У нас другога кастрычнi-
ка [лiстапада – А.У.] (...) Гэта Усе Святыя (...) Гэта адзiн раз у год.
А тут Дзяды, Дзядоу многа разоу бываець. Дзяды. Дзяды i Дзяды.
Ну вот у праваслауных Дзяды гэтыя»2. Дадзеная асаблiвасць памi-
нальнай абраднасцi беларусау каталiцкага веравызнання характэрная
i для iншых рэгiëнау краiны3. Аднак, нягледзячы на гэта, у комплексе
памiнальных урачыстасцей, прымеркаваных да Дня Задушнага, мож-
на лëгка адшукаць элементы i абрадавыя дзеяннi, якiя характэрныя
для Дзядоу i якiя шырока бытуюць сярод праваслаунага насельнiцтва
рэгiëна. Да iх лiку адносiцца абрадавая трапеза, якая часам ладзiцца
дома па вяртаннi з могiлак. Пра такую вячэру пiсау яшчэ у сярэдзi-
не ХIХ стагоддзя М. Анiмеле4.

Нарауне з назвай «Дзяды» у рэгiëне фiксуецца i яшчэ адно азна-
чэнне дадзенай памiнальнай урачыстасцi – «радзiцельскiя суботы».
Такая назва паходзiць з праваслаунага веравучэння. Праваслаунай

1 А.К. Байбурин, Ритуал в традиционной культуре, СПб. 1993, с. 18.
2 Запiсана У. Фiлiпенкам i Я. Шаучэнка у 2009 г. ад Марковiч Г.Ф., 1934 г. н.,
у в. Сценка Докшыцкага р-на (усе запiсы зроблены на тэрыторыi Вiцебскай вобласцi).
3 G. Charytoniuk, Białoruski obrzęd Dziadów w literaturze przedmiotu i w pamięci
mieszkańców wsi, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa
2007, s. 447–448.
4 Н. Анимеле, Быт белорусских крестьян, «Этнографический сборник» 1854,
Вып. II, с. 214.
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царквой памiнанне памерлых адбываецца у «радзiцельскiя суботы»
(мясапусная i Троiцкая («усяленскiя»), Дзмiтрауская субота, суботы
2-га, 3-га i 4-га тыдняу Вялiкага посту). Згодна з праваслауным ве-
равучэннем, субота з’яуляецца днëм пакою, а таму самым прыдат-
ным для малiтвау за памерлых5. Пад уплывам царквы як у мiну-
лым (ХIХ ст.), так i у сучасны перыяд на Падзвiннi дзень святка-
вання восеньскiх Дзядоу прыпадае на суботу. Але некаторыя Дзяды,
як вынiкае з этнаграфiчных крынiц, маглi адзначацца у iншыя днi
тыдня. М.А. Дзмiтрыеу згадвау, што часам Дзяды спраулялiся у ча-
цвер6. Некаторыя з Дзядоу прымеркаваны да канкрэтнай даты. Так,
напрыклад, Стауроускiя Дзяды на Докшыччыне у сучасны перыяд
прымеркаваны да Узвiжання (14/27.09)7.

Цiкавым падаецца i пытанне аб ужываннi тэрмiна «дзяды» для
назвы памерлых продкау. Яшчэ у канцы ХIХ стагоддзя, як адзначау
М.Я. Нiкiфароускi, у рэгiëне пад «дзядамi» разумелi усiх памерлых,
незалежна ад iх полу i узросту8. А як вынiкае з матэрыялау паля-
вых этнаграфiчных даследаванняу, дадзены тэрмiн i сëння з’яуляецца
найбольш распаусюджаным на тэрыторыi Падзвiння для абазначэн-
ня агульнай катэгорыi продкау. Але, як адзначае Т.А. Лiстова, на
беларуска-рускiм памежжы сучасная тэрмiналогiя, якая абазначае су-
купнасць памерлых продкау, значна «абрусела». Калi раней на Заха-
дзе Пскоускай i Смаленскай абласцей быу прыняты тэрмiн «дзяды»,
то цяпер не толькi на тэрыторыi Расii, але i у памежных беларускiх
раëнах хутчэй пачуеш тэрмiн «родители»9. Прауда, як сведчаць эт-
награфiчныя крынiцы ХIХ стагоддзя, на тэрыторыi Падзвiння апошнi
тэрмiн таксама сустракауся сярод беларускага насельнiцтва10.Жыха-
ры сталага узросту у памежных раëнах па абодва бакi мяжы, як ад-

5 О поминовении усопших по уставу православной церкви [Электронный ресурс] /
«Око церковное» – литургическая библиотека, http://www.liturgica.ru/bibliot/usopsh/
usopsh2.html.
6 М.А. Дмитриев, Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Севе-
ро-Западного края, Вильно 1869, с. 214.
7 У.Я. А усейчык, Абрад Стауроускiя Дзяды на Докшыччыне, [у:] Беларускае
Падзвiнне: вопыт, методыка i вынiкi палявых i мiждысцыплiнарных даследаванняу:
зб. навук. прац мiжнар. навук.-практ. канф., Наваполацк 2011, ч. 2, с. 118.
8 П.В. Шейн, Материалы для изучения быта и языка русского населения Севе-
ро-Западного края, СПб. 1890, т. I., ч. II, с. 593.
9 Т.А. Листова, Региональная специфика обрядовой культуры (на примере се-
мейных обрядов), [в:] Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование,
Москва 2005, с. 329.
10 Н. Анимеле, Быт..., с. 214; П.В. Шейн, Материалы..., СПб. 1902, Т. III. с. 17.
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значае Т.А. Лiстова, у сучасны перыяд яшчэ выкарыстоуваюць абодва
тэрмiны11.

У рэгiëне Дзяды звычайна святкуюцца некалькi разоу на год. Iх
колькасць мае значную варыятыунасць у залежнасцi ад канкрэтнай
тэрыторыi. На Падзвiннi беларускае вясковае насельнiцтва адзначае
Дзяды да шасцi разоу на год, але нiдзе у рэгiëне не перавышае гэту
лiчбу. Сярод беларусау Докшыччыны нават iснуе прыказка адносна
такой колькасцi Дзядоу: Каб сëмы Дзед, дык звëуся б i свет12. Разы-
ходжаннi у колькасцi Дзядоу на год характэрныя нават для суседнiх
вëсак. Так, яшчэ А.Р.Пшчолка адзначау,што жыхары в.Падмiкiтаука
Лепельскага павета памiналi сваiх памерлых пяць разоу на год, у той
час як суседнiя зарачане – шэсць разоу13. У шэрагу рэгiëнау Падзвiння
распаусюджана традыцыя спрауляць Дзяды адзiн раз на год – восенню.
Згодна з матэрыяламi сучасных палявых даследаванняу, дадзеная тра-
дыцыя больш характэрная для заходняй часткi Падзвiння. Гэта звяза-
на не толькi з канфесiйным фактарам. Як можна меркаваць па матэ-
рыялах з iншых гiстарычна-этнаграфiчных рэгiëнау Беларусi, анала-
гiчная сiтуацыя характэрна для усëй заходняй часткi краiны, у той час
ва усходняй частцы Беларусi яна мае большую варыятыунасць.

Як сведчаць этнаграфiчныя крынiцы, найбольш распаусюджанымi
на Падзвiннi былi восеньскiя (Дзмiтраускiя), Масленiчныя, Радау-
нiцкiя i Траецкiя Дзяды. Асаблiвай урачыстасцю сярод беларуска-
га насельнiцтва Падзвiння вылучаюцца восеньскiя Дзяды. На да-
дзеную асаблiвасць звярталi увагу этнографы ХIХ – першай трэцi
ХХ стагоддзяу. Ю.Ф. Крачкоускi называу гэтыя Дзяды «Багатымi»14,
а В.Ю. Ластоускi адзначау, што на Дзiсеншчыне яны мелi назву «Вя-
лiкiя Дзяды»15. Такога ж меркавання прытрымлiваюцца i сучасныя
вяскоуцы: Асянiны гэта дужа дауныя, гэтыя дзядоускiя, прадзеды
ужо гэта спраулялi, i цяпер спрауляюць гэты Дзяды. Яны дужа баль-
шыя Дзяды, самые глауные16. Для восеньскiх Дзядоу характэрна нека-

11 Т.А. Листова, Региональная..., с. 329.
12 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lieuvių tautosakos rankraštynas. – В. 7647,
р. 130.
13 А.Р. Пщелко, Деды. Этнографический очерк из жизни Лепельских белорусов,
Витебск 1898, с. 3.
14 Ю.Ф. Крачковский, Быт западно-русского селянина, Москва 1874, с. 156.
15 Пагашчан iн, Крывiчанскiя дзяды, “Крывiч” лiпень 1926 – сакавiк 1927, № 12,
с. 67.
16 Зап. аутарам у 2011 г. ад Маскалëнак В.М., 1930 г. н., у в. Таргуны Докшыцка-
га р-на.
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торая варыятыунасць у назве. У рэгiëне найбольш пашыраныя наступ-
ныя назвы абраду: Асянiны, Змiтраука, Дзмiтраускiя Дзяды. У нека-
торых частках рэгiëна лексема «Дзяды» якраз i азначае восеньскiя Дзя-
ды: Дзédy, Дзедауская гэта называецца, Дзяды, увосень17.

Праваслаунай царквой устаноулены дакладны час восеньскага па-
мiнання памерлых – Дзмiтрауская памiнальная субота (апошняя су-
бота перад днëм велiкамучанiка Дзмiтрыя Салунскага, якi устаноу-
лены 26.Х/8.11). Большасць праваслаунага беларускага насельнiцтва
рэгiëна адзначае восеньскiя Дзяды менавiта у гэты час (адсюль i iсна-
ванне назвау Змiтраука, Дзмiтраускiя Дзяды для намiнацыi хранонi-
ма). Аднак нягледзячы на афiцыйна устаноулены царквой памiнальны
дзень, у некаторых частках рэгiëна як у мiнулым, так i у сучасны пе-
рыяд восеньскiя Дзяды могуць адзначацца у iншы час. У асноуным
гэтая варыятыунасць у рэгiëне абмяжоуваецца часам ад Пакрова
да Дзмiтраускай памiнальнай суботы. Дадзеная спецыфiка асаблiва
зауважная у тых частках рэгiëна, дзе восеньскiя Дзяды носяць родавы
(абшчынны) характар. Часцей такiя памiнкi распаусюджаны у межах
аднаго населенага пункта, маюць сваю назву (у адпаведнасцi з назвай
населенага пункту, радзей прозвiшча) i могуць адрознiвацца часам
правядзення: А якiя яшчэ Дзяды? – Кромаускiя, Мядзельскiя, Чыс-
цянскiя, эта якая дзярэуня18; У нас Мiльчанскiя, Кромаускiя i нашы
Дзяды. Нашы перва Дзяды, а Кромаускiя тады послi19. Сучаснымi
вяскоуцамi такiя разыходжаннi у святкаваннi Дзядоу могуць тлума-
чыцца уздзеяннем царквы (святара): Восенню Дзяды. Ëсь нашы, а та-
ды Змiтраука. Мусiць, бацюшка iх разлажыу. Сакаускiя, Змiтраускiя
i Юрылаускiя. Памiнкi такiя20. Ю.Ф. Крачкоускi бачыу прычыну та-
кога разыходжання у iмкненнi сялян запрашаць для удзелу у сваiх Дзя-
дах сялян з суседнiх вëсак. А таму, па меркаваннi этнографа, яны свя-
ткавалi Дзяды на розных тыднях21. Для другiх рэгiëнау Беларусi ха-
рактэрны i iншыя тэрмiны спраулення восеньскiх Дзядоу: напярэдаднi
Пiлiпаукi, дня Кузьмы i Дзям’яна (1/14.ХI), Мiхайлава дня (8/21.ХI).

17 Зап. аутарам у 2009 г. ад Крыуко Т.М., 1926 г. н., у в. Осцевiчы Мiëрскага р-на.
18 Зап. Валодзiнай Т.В. i Гурскай Ю.А. у 2007 г. ад Сакалоускай М.А., 1924 г. н.,
у в. Грабянi Докшыцкага р-на.
19 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Лукашэвiч М.А., 1926 г. н., у в. Грабянi Док-
шыцкага р-на.
20 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Аксючыц Н.Н., 1936 г. н., Паплëука М.М.,
1935 г. н., у в. Сакавiчы Докшыцкага р-на.
21 Ю.Ф. Крачковский, Быт..., с. 156.
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На Падзвiннi восеньскiя памiнаннi у вышэйадзначаныя тэрмiны у эт-
награфiчнай лiтаратуры ХIХ – пачатку ХХ стагоддзяу не фiксуюцца.
Не былi яны зафiксаваны i у ходзе сучасных палявых даследаванняу
у рэгiëне (за выключэннем адзiнкавага выпадку упамiнання аб святка-
ваннi Дзядоу напярэдаднi Пiлiпаукi).

Сама урачыстасць восеньскiх Дзядоу заключаецца у памiнальным
застоллi, якое ладзiцца дома. Паводле народных уяуленняу, у гэтыя днi
душы памерлых продкау спускаюцца на зямлю, каб паглядзець, як iх
ушаноуваюць, i прыходзяць у свае хаты на памiнальную трапезу22. Эт-
нографы ХIХ стагоддзя звярталi увагу на разыходжаннi, якiя iснавалi
адносна вызначэння канкрэтнага часу такога памiнання. Большасць
аутарау у якасцi часу памiнання на Дзяды называюць вячэрнюю пару.
М.Я. Нiкiфароускi таксама згадвау, што галоуная памiнальная трапе-
за у рэгiëне часцей адбывалася увечары. Але у Вiцебскiм павеце, па
звестках этнографа, яна ладзiлася не увечары, а ранiцай23. М. Анiме-
ле увогуле адзначау, што памiнальныя застоллi звычайна адбывалiся
у паудзëнную пару, не пазней гадзiны цi двух пасля абеду. Аднак пры
гэтым абрадавыя трапезы у розныя памiнальныя днi мелi свае адпавед-
ныя назвы. У суботу перад мясапуснай нядзеляй такое застолле мела
назву палудзiнь па радзiцелях, на Радаунiцу – снеданне па радзiцiлях,
у суботу перад Тройцай – абед па радзiцiлях, у Дзмiтраускую суботу
– вячэра па радзiцiлях24. Як вынiкае з матэрыялау сучасных палявых
даследаванняу, у рэгiëне традыцыя памiнання памерлых на Дзяды ха-
рактэрна для вячэрняй пары. У некаторых месцах Падзвiння iснавалi
i больш дакладныя вызначэннi часу абрадавай трапезы. У в. Лозы
Ушацкага раëна было прынята пачынаць вячэру толькi пасля таго, як
куры сядуць на курасадню. У адваротным выпадку, як лiчылася, гэта
можа негатыуна пауплываць на будучы ураджай: А кашу нельзя было
начанаць з-за таго, што птушкi тады з’ядуць нiву25.

На Падзвiннi памiнанне продкау на Дзяды адбывалася звычайна
у адзiн дзень, у адрозненне ад iншых рэгiëнау, дзе фiксуюцца памi-
наннi у два цi нават у тры днi. Аднак некаторыя крынiцы сведчаць,
што у шэрагу месцау рэгiëна памiнанне памерлых ладзiлася такса-

22 Н.Я. Никифоровский, Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды
и обычаи... Витебской Белоруссии, Витебск 1897, с. 296.
23 П.В. Шейн, Материалы..., Т. I. Ч. II, с. 631.
24 Н. Анимеле, Быт..., с. 214.
25 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Лiленка М.Р., 1926 г. н., у в. Лозы Ушацка-
га р-на.



КАЛЯНДАРНЫЯ ПАМIНАЛЬНЫЯ АБРАДЫ БЕЛАРУСА У ПАДЗВIННЯ... 319

ма у два днi. Як адзначау А.Я. Багдановiч, на Лепельшчыне яшчэ
у ХIХ стагоддзi напярэдаднi Дзядоу святкавалiся «Бабы». Абрадавы
бок «Баб», як пазначае даследчык, амаль нiчым не адрознiвауся ад
«Дзядоу». Выключэнне складала толькi колькасць страу, якiх на Дзя-
ды гатавалася больш26. Iснаванне разам у адной лакальнай традыцыi
«Баб» i «Дзядоу» можа сведчыць аб тым, што у мiнулым памiнанне
продкау адбывалася у два днi, у залежнасцi ад полу памерлых. У сучас-
ны перыяд такой асаблiвасцi у рэгiëне ужо не сустракаецца. А. Троiцкi
згадвау, што сяляне в. Гняздзiлава (сучасны Докшыцкi раëн) напярэ-
даднi Асянiн у чацвер праводзiлi прыдзедкi. Аутар паведамляу, што
яны ладзiлiся з мэтай паесцi i папiць уволю, паколькi на Асянiны за
гасцямi сем’янiну не заусëды удавалася гэтага зрабiць27.

Абрадавай вячэры i святкаванню Дзядоу папярэднiчала стараннае
прыгатаванне. Напярэдаднi свята абавязкова прыбiралi у хаце i на па-
надворку. Абавязковай працэдурай напярэдаднi Дзядоу было мыццë
у лазнi28. Цэнтральнае месца у памiнаннi продкау на восеньскiя Дзя-
ды займае абрадавая трапеза, якая таксама мае назву «дзяды». Коль-
касць i асартымент страу, якiя гатавалi да абрадавай трапезы, звы-
чайна залежалi ад дастатку сям’i. Але амаль паусюдна у рэгiëне бы-
ло распаусюджана патрабаванне гатаваць да памiнальнага стала на
Дзяды няцотную колькасць страу29. Падобныя перакананнi бытуюць
яшчэ i сëння сярод беларусау Лепельшчыны: Сем цi пяць страу, каб
няцотна, на стол ставiлi30. У сучасны перыяд дадзеная колькасць па-
мiнальных страу звычайна не лiчыцца абавязковай, i яна значна ска-
рачаецца. Для Падзвiння найбольш характэрнымi у сучасны перыяд
з’яуляюцца тры стравы: куцця, полiука (юшка) i клëцкi: Восенню. Та-
ды ужо на памiнкi памiналi Дзядоу. (...) – А што было абiзацель-
на? – Камы, полiуку, кашу31 (Расонскi раëн); – А як дауней памiналi?
Цi адлiвалi што Дзядам? – Ну, адлiвалi, канешне. Канешне адлiвалi.

26 А.Е. Богданович, Пережитки древняго миросозерцания у белорусов, Гродно
1895, с. 56.
27 А. Троицкий, Уклад «Литовские епархиальные ведомости» 27 июля 1875, № 30,
с. 258.
28 П.В. Шейн, Материалы..., т. I. ч. II, с. 598, с. 631.
29 Н.Я. Никифоровский, Простонародные..., с. 296; E. Tyszkiewicz, Opisanie po-
wiatu Borisowskiego..., Wilno 1847, s. 378.
30 Зап. Валодзiнай Т.В. у 1999 г. ад Якубоускай Э.Б., 1937 г. н., у в. Гадзiуля Ле-
пельскага р-на.
31 Зап. Лобачам У.А. i Валодзiнай Т.В. у 2009 г. ад Машарскай Л.С., 1922 г. н.,
у в. Забор’е Расонскага р-на.
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А я не адлiваю. тады, бывала, адлiëм клëцак, полiвачкi зверху. Звару
рысу на кашу32 (Чашнiцкi раëн). На Лепельшчыне таксама абавязко-
вымi лiчацца куцця, юшка i клëцкi, якiя часам замяняюць блiнамi33.
Гэтыя ж тры асноуныя памiнальныя стравы на Дзяды характэрныя
для Барысаускага i Лагойскага раëнау Мiнскай вобласцi, у той час як
для iншых раëнау Мiнскай вобласцi характэрныя iншыя наборы ры-
туальных страу34. У дадзеным элеменце прасочваецца тыпалагiчнае
падабенства i нават роднасць традыцыйнай культуры Барысаускага
i Лагойскага раëнау з Падзвiнскiм рэгiëнам.

Памiнальная вячэра на восеньскiя Дзяды пачыналася з малiтвы
i рытуальнага запрашэння памерлых продкау на трапезу. Этнаграфiч-
ныя крынiцы ХIХ стагоддзя прадстауляюць розныя апiсаннi дадзена-
га абрадавага дзеяння. Згодна з апiсаннем з Полацкага i Дрысенскага
паветау, на пачатку вячэры гаспадар запальвау свечку, ставiу яе на
кут i пачынау малiтву. Пасля малiтвы усе садзiлiся за стол, а гаспадар
запрашау на вячэру продкау: Святыя дзяды, завем вас, святыя дзяды,
iдзiце да нас! Ëсьць тут усë, што Бог дау, што я лi вас ахвяравау,
чым толька хата багата. Святыя дзяды, просiм вас, хадзiце, ляцi-
це да нас! Потым налiвау чарку гарэлкi так, каб праз краi пралiва-
лася некалькi кропель («для дзядоу») i выпiвау. За iм паутаралi усе
прысутныя35. Падобныя апiсаннi абраду характэрныя i для Вiцебска-
га (былога Суражскага) павету36. У iншых частках Падзвiння рытуал
запрашэння памерлых продкау мог быць некалькi iншым. У Талачын-
скiм раëне сустракаецца такi варыянт: Як усë было. Блiн адкладзеш
на вакно i завеш: Хадзiця, тамацька, усе к свайму столу. Перабiраеш
усiх па iмëнах37. У в. Кромавiчы Докшыцкага раëна для запрашэння
памерлых продкау на Дзяды маглi адмыслова выходзiць на вулiцу38.

32 Зап. Лобачам У.А. i Валодзiнай Т.В. у 2008 г. ад Паулоускай Л.Н. 1938 г. н.,
у в. Млын Чашнiцкага р-на.
33 Т.М. Пшонка, Асаблiвасцi выкарыстоування традыцыйнай ежы у святах на-
роднага календара Лепельшчыны, [у:] Народная культура Вiцебшчыны, Вiцебск 2007,
с. 223.
34 Традыцыйная мастацкая культура беларусау (у 6 т.), Мiнск 2010, т. 5, кн. 1,
с. 323; А.И. Дулебо, Современный общественный и семейный быт белорусских кол-
хозников: дис. ... канд. ист. наук, Минск 1966, л. 322.
35 П.В. Шейн, Материалы..., т. I. ч. II, с. 596.
36 П.В. Шейн, Белорусские народные песни, СПб. 1874, с. 374.
37 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Ступак С.М., 1926 г. н., у в. Лаурэнаука Тало-
чынскага р-на.
38 Lietuvių..., р. 109.
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На Падзвiннi яшчэ i сëння фiксуецца традыцыя, перш чым пры-
ступаць да трапезы, адкладаць ад кожнай стравы дзядам у асобную
мiску i адлiваць iм у чарку гарэлку: Кладзëм, да-да, малая тарэлачка
i каждага блюда, што толька строiш, усë адкладываiш. I дажэ i ча-
рачкi улiеш туды39. Пасля «адкладання» дзядам часткi страу i «ад-
лiвання» гарэлкi сям’я прыступала да вячэры. Спажыванне страу на
Дзяды мела свой парадак. У залежнасцi ад рэгiëна ëн мог адрознiвацца.
Так, на Лепельшчыне, першай рытуальнай стравай, з якой пачыналi
святочную вячэру, была куцця, на сярэдзiне вячэры падавалi клëцкi,
а завяршалi стол полiукай40. У некаторых лакальных варыянтах Док-
шыччыны памiнальную трапезу завяршалi куццëй: На стале далжна
быць капуста, мяса, а патом у паследствii каша (...) Самая паслед-
няя каша: каша i рысавая, iлi манавая, iлi грэчневая41. Розныя вары-
янты сустракаюцца нават у межах невялiкага рэгiëна (в. Лаурэнаука
i в. Трасцянка Талачынскага раëна): – А што перва начанаеш есцi?
– Гарэлкi вып’еш i закусавай што ëсь. А клëцка – эта сама паслед-
няя42; [На Дзяды – А.У.] Перва начынаюць кушаць кашу. А полiуку
паследнюю43.

У некаторых лакальных варыянтах абраду памiнальная вячэра за-
вяршалася провадамi дзядоу. Гэтыя провады маглi нават суправад-
жацца адпаведнай рытуальнай формулай: Святые Дзяды! Елi i пiлi,
iдзiце да сябе44. У сучасны перыяд гэта могуць быць больш простыя
рытуальныя дзеяннi цi словы: Пасля вячэры паспасiбаваеш дзядом:
“Спасiба, дзядочкi”, – i iдзеш спаць»45.

Пасля памiнальнай трапезы астаткi ежы са стала не прыбiраюць.
Лiчыцца, што пасля трапезы жывых за стол на вячэру з’явяцца душы
памерлых продкау. Аднак, як адзначау М.Я. Нiкiфароускi, у Вiцебскiм
павеце астаткi страу спецыяльна прыбiралi са стала, пакiдаючы толькi
хлеб i соль46.

39 Зап. аутарам у 2011 г. ад Дунец Н.А., 1921 г. н., у в. Таргуны Докшыцкага р-на.
40 Т.М. Пшонка, Асаблiвасцi..., с. 222.
41 Зап. у 2009 г. ад Кавалевiч З.I., 1936 г. н., у в. Дзедзiна Докшыцкага р-на.
42 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Ступак С.М., 1926 г. н., у в. Лаурэнаука Тало-
чынскага р-на.
43 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Падабед Р.I., 1923 г. н., у в. Трасцянка Тало-
чынскага р-на.
44 E. Tyszkiewicz, Opisanie..., s. 379.
45 Lietuvių..., р. 12.
46 П.В. Шейн, Белорусские..., с. 376.
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Масленiчныя Дзяды. Згодна з праваслауным календаром, мас-
ленiчнаму тыдню папярэднiчае адна з «радзiцельскiх субот». У шэра-
гу частак Беларусi да яе прымеркавана спрауленне Дзядоу. Дадзе-
ная памiнальная традыцыя распаусюджана на Падзвiннi, Падняпроуi
i Усходнiм Палессi. Яна спарадычна сустракаецца i на Мiншчыне. На
Брэсцкiм Палессi i ПанямоннiМасленiчныя Дзяды амаль не фiксуюцца.
На Падзвiннi дадзеная памiнальная традыцыя найбольш пашырана ва
усходняй частцы рэгiëна. Яна спарадычна сустракаецца i у цэнтраль-
най, вельмi рэдка на захадзе рэгiëна (за выключэннем Докшыччыны).

На Падзвiннi Дзяды, якiя адзначаюцца напярэдаднi Масленiцы,
маюць розныя назвы. Найбольш распаусюджанымi з’яуляюцца назвы
«Масленiчныя» цi «Масленыя» Дзяды. У рэгiëне гэтыя Дзяды сустра-
калiся таксама пад назвай «Мясаедныя», а памiнальная субота мела
назву «Тоустай»47. Этнограф М. Анiмеле адзначау, што у Лепельскiм
павеце гэтыя Дзяды былi вядомыя пад назвай «Мясныя»48. У в. Гняз-
дзiлава (сучасны Докшыцкi раëн) яны мелi назву «Мяснiцы»49. Падоб-
ная назва i у сучасны перыяд фiксуецца у в. Туркi Докшыцкага раëна:
Дзяды тры разы: перад акцябарскiмi – Дзмiтраускiя, Асянiны, перад
Велiкодным постам Мяснiцы i перад Тройцай50.

Этнографы канца ХIХ – пачатку ХХ стагоддзяу амаль не зафiк-
савалi на Падзвiннi прынцыповых асаблiвасцей у памiнаннi памерлых
на Масленiчныя Дзяды у параунаннi з iншымi Дзядамi. У в. Гняздзi-
лава (сучасны Докшыцкi раëн) на гэта свята пасля вячэры уся мо-
ладзь адпраулялася у шынкi на iгрышча51. Спецыфiчнай рысай Мас-
ленiчных Дзядоу з’яуляецца прыгатаванне для памiнальнай трапезы
блiноу52. Рэспандэнты паведамляюць таксама аб прыгатаваннi «масле-
ных» страу: «Адзначалi Масляныя Дзяды – гатавалi усë масляное»53.
У астатнiх момантах памiнальныя абрады на Масленiчныя Дзяды, як
сведчаць матэрыялы сучасных палявых даследаванняу, амаль не ад-
рознiваюцца ад iншых Дзядоу.

47 Н.Я. Никифоровский, Освященные предметы и отношение к ним просто-
народья Витебской Белоруссии, Витебск 1903, с. 2; Традыцыйная мастацкая куль-
тура беларусау, Мiнск 2004, Т. 2, с. 65.
48 Н. Анимеле, Быт..., с. 212.
49 А. Троицкий, Уклад “Литов. епарх. ведомости” 1875, 27 июл., с. 258.
50 Зап. Валодзiнай Т.В., Гурскай Ю.А. у 2005 г. ад Мiцько В.У., 1926 г.н. у в. Туркi
Докшыцкага раëна.
51 А. Троицкий, Уклад..., с. 258.
52 Традыцыйная..., Т. 2, с. 65.
53 Зап. у 1996 г. ад Паулоускай В.Я., 1926 г. н. у в. Касмыры Чашнiцкага раëна.
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У мясцовасцi паблiзу пасëлка Бягомль Докшыцкага раëна Дзя-
ды напярэдаднi Масленiцы атрымалi назву «Буркаускiя». На тэры-
торыi мiкрарэгiëна iснуюць разыходжаннi як у тлумачэннi тэрмiна,
так i адносна абрадавых дзеянняу падчас гэтых Дзядоу. У рэгiëне сло-
ва «буркаукi» мае таксама значэнне свiных ножак, прыгатаваных для
рытуальнага спажывання, вырабленых з iх дзiцячых забавак, калi ко-
стачку надзявалi на нiтку i расцягвалi, прычым утварауся характэрны
гук, зiмовых вятроу i мяцелiцы або толькi каляднай завеi. Па iнфар-
мацыi мясцовага насельнiцтва гэтыя Дзяды спраулялi амаль так як
i астатнiя. Спецыфiчнай абрадавай стравай на iх былi вараныя свi-
ныя ногi54.

Вербныя Дзяды. У некаторых населеных пунктах Докшыцкага
раëна зафiксавана традыцыя спраулення Дзядоу напярэдаднi Вербнi-
цы. У жыхароу дадзенай мясцовасцi гэтыя Дзяды лiчылiся «поснымi»,
бо адбывалiся у час Вялiкага посту (сямiтыднëвы пост напярэдад-
нi Вялiкадня). Таму асартымент памiнальных страу для абрадавай
вячэры быу адпаведным: Вясной перад Пасхай за нядзелю Вербныя
[Дзяды – А.У.]. Толькi посная усë варылi, з рыбы i з посным маслам
(в. Краснiкi Докшыцкага раëна)55. На гэтыя Дзяды, як правiла, могiлкi
не наведвалi56.

На тэрыторыi распаусюджання дадзенага абраду, а таксама у не-
каторых iншых частках Падзвiння, зафiксавана спарадычнае навед-
ванне могiлак на Вербнiцу. У некаторых месцах Падзвiння дадзеная
традыцыя ужо не сустракаецца, але пра яе яшчэ памятаюць рэспан-
дэнты: Ну гэта раньшай насiлi, раньшай i вербачку на кладбiшча на
первы дзень iшлi i вербачку насiлi57. У канцы ХIХ – пачатку ХХ ста-
годдзяу традыцыя наведваць могiлкi на Вербнiцу i уторкваць на ма-
гiлах галiнкi вярбы была распаусюджана у Вiцебскiм i Полацкiм па-
ветах. Гэта наведванне суправаджалася спецыяльнымi рытуальнымi
дзеяннямi (тры разы сцябалi магiлу вярбой i прамаулялi характэрнае
прывiтанне)58. Традыцыя адносiць галiнкi вярбы на могiлкi на Верб-
нiцу зафiксавана i на Заходнiм Палессi59.

54 Т. Валодз iна, Буркаукi, [у:] Мiфалогiя беларусау: энцыкл. слоун., Мiнск 2011,
с. 55.
55 Lietuvių..., р. 12.
56 Тамсама, р. 23.
57 Зап. аутарам у 2009 г. ад Кавалевiч З.I., 1936 г. н. у в. Дзедзiна Докшыцкага
раëна.
58 Н.Я. Никифоровский, Освященные..., с. 16–17.
59 Т.А. Агапкина, Очерки весенней обрядности Полесья, [в:] Славянский и балкан-
ский фольклор: этнолингвистическое изучение Полесья, Москва 1995, с. 51, с. 52.



324 УЛАДЗIМIР А УСЕЙЧЫК

Велiкодна-радаунiцкае памiнанне памерлых. Сярод абрадау
ушанавання продкау у веснавы перыяд асаблiва важнае значэнне мае
памiнанне памерлых на Вялiкдзень i Радаунiцу. Традыцыя наведван-
ня могiлак, прымеркаваная да Вялiкадня, зафiксавана нават сярод бе-
ларускага каталiцкага насельнiцтва рэгiëна. Праваслаунае беларускае
насельнiцтва Падзвiння памiнае продкау у першы, радзей у другi, трэцi
i чацвëрты днi Вялiкадня, а таксама на Радаунiцу, якая адзначаецца
у ауторак другога (Фамiнога) тыдня пасля яго. Памiнанне памерлых
у гэтыя святы (у адно, або адначасова у два) сярод праваслаунага
насельнiцтва зафiксавана на усëй тэрыторыi Падзвiння.

У рэгiëне распаусюджана памiнанне памерлых на Вялiкдзень. Няг-
ледзячы на крайне негатыунае стауленне праваслаунай царквы да па-
мiнання памерлых, прымеркаванае да Вялiкадня, гэта традыцыя пра-
цягвае захоувацца у рэгiëне, што дадаткова сведчыць аб яе архаiчных
вытоках. На большай частцы Падзвiння памiнаць памерлых прынята
у першы дзень Вялiкадня. У залежнасцi ад мясцовасцi час памiнан-
ня у гэты дзень адрознiвауся. Так, у в. Бабiнавiчы Лëзненскага раëна
могiлкi наведвалi адразу пасля усяночнай службы у царкве, не захо-
дзячыся дадому. У в. Сялiшча таго ж раëна на могiлкi адпраулялiся
у першы дзень пасля разгавення60. У в. Баяры Докшыцкага раëна на
могiлкi iшлi таксама пасля усяночнай службы, а у в. Дубраука Док-
шыцкага раëна – пасля сняданку, у 10–11 гадзiн ранiцы61. Падобныя
разыходжаннi у часе наведвання могiлак сустракаюцца у розных част-
ках Падзвiння. А, як бачна з прыведзеных прыкладау, яны характэрны
нават для невялiкiх тэрыторый.

Менш распаусюджана на Падзвiннi традыцыя памiнаць памер-
лых на другi i трэцi дзень Вялiкадня. Памiнанне памерлых у гэтыя
днi спарадычна сустракаецца на тэрыторыi усяго рэгiëна. Даволi рэд-
кай для рэгiëна з’яуляецца традыцыя памiнаць памерлых у чацвер
Велiкоднага тыдня, якая распаусюджана на Палессi i Падняпроуi.
У пауночнай частцы Падзвiння (Гарадоцкi, частка Верхнядзвiнскага,
Расонскi раëны) памiнанне памерлых, прымеркаванае да Вялiкадня не
зафiксавана. У некаторых месцах яно нават лiчыцца грахом62.

Наведванне могiлак на Вялiкдзень прадугледжвала «хрыстаса-
ванне» з памерлымi, калi на магiлу прыносiлi фарбаванае велiкоднае
яйка, а таксама розныя стравы i гарэлку. На Падзвiннi яшчэ фiк-

60 Традыцыйная..., т. 2, с. 99.
61 Lietuvių..., р. 67, р. 143.
62 Традыцыйная..., т. 2, с. 99.
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суецца традыцыя, калi пасля пахавання яшчэ не прайшло году, то на
магiлу носяць не фарбаваныя, а белыя яйкi: А на Вялiкання на ма-
гiлкi хадзiлi? – Хадзiлi, закускi насiлi, яйкi. – А якiя яйкi? – Краша-
ныя. А у каго памершы хто – белыя63. На Лëзненшчыне (вв. Сялiшча
i Бабiнавiчы) да нашага часу захавалася даволi архаiчная традыцыя
«качаць» па магiле чырвоным велiкодным яйкам64. У заходняй частцы
рэгiëна на Вялiкдзень распаусюджана традыцыя спрауляць на могiл-
ках памiнальныя трапезы. У некаторых месцах Докшыччыны такую
трапезу ладзiлi толькi у тым выпадку, калi на працягу года у сям’i
быу нябожчык65.

На Падзвiннi распаусюджана традыцыя памiнаць памерлых на
Радаунiцу. Пра гэта сведчаць этнаграфiчныя крынiцы першай трэцi
ХХ ст. i сучасныя палявыя матэрыялы. Шырокае распаусюджанне
у рэгiëне радаунiчных памiнанняу у немалой ступенi абумоулена афi-
цыйным памiнальным статусам свята у праваслаунай царкве. У су-
часны перыяд на Беларусi яе статус падмацоуваецца заканадауча
(Радаунiца – афiцыйны святочны дзень у краiне). Для усходняй
i пауночнай частак Падзвiння радаунiчныя памiнаннi у веснавы пе-
рыяд больш пашыраны, чым велiкодныя.

Згодна з традыцыяй наведванне могiлак на Радаунiцу адбываецца
у сярэдзiне дня. Сярод беларусау Падзвiння у сучасны перыяд яш-

чэ бытуе прыказка адносна такога часу памiнання памерлых: З ранi-
цы пашуць, у абед плачуць, увечары пляшуць66. Для усходняй част-
кi Падзвiння у гэты дзень характэрна спрауленне рытуальнай тра-
пезы на могiлках67. Памiнальныя трапезы на могiлках на Радаунiцу
амаль адсутнiчаюць на захадзе рэгiëна – у Пастаускiм, Мëрскiм
i Шаркаушчынскiм раëнах68, дзе яны прымеркаваны да Вялiкадня.
На Радаунiцу зафiксавана традыцыя прыносiць на могiлкi велiкодныя
яйкi. Могiлкi iншы раз наведвау святар i спрауляу там лiцii (малыя
панiхiды)69.

63 Зап. аутарам, Путронкам К., Шыпiла Н. у 2009 г. ад Падбярэзкi Л.М., 1934 г.н,
Карнiловiч К.I., 1933 г. н. у в. Дзедзiна Докшыцкага р-на.
64 Традыцыйная..., т. 2, с. 99.
65 Архiу гiсторыка-фiлалагiчнага факультэта ПДУ, Фонд 1, воп. 3, спр. 2.Матэры-
ялы фальклорна-этнаграфiчнай экспедыцыi ПДУ у Докшыцкi раëн (лiпень 2009 г.),
сш. 1., арк. 45; Lietuvių..., р. 132.
66 Зап. 1996 г. ад Шыпулi Н.П., 1934 г. н. у в. Навасëлкi Бешанковiцкага раëна.
67 Традыцыйная..., Т. 2, с. 100.
68 Тамсама.
69 П.В. Шейн, Материалы..., Т. I. Ч. II, с. 620.
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Акрамя абрадавай трапезы на могiлках, у этнаграфiчных крынi-
цах спарадычна паведамляецца аб дамашнiх памiнальных застоллях,
уключаных у комплекс абрадавых дзеянняу радаунiчнага памiнання
памерлых беларусамi Падзвiння. Аб гэтым сведчаць этнаграфiчныя
крынiцы ХIХ стагоддзя i сучасныя матэрыялы70. Аднак неабходна ад-
значыць, што традыцыя спрауляць Дзяды у гэты перыяд не мае шыро-
кага распаусюджання. Больш пашыраным спосабам памiнання на Вя-
лiкдзень i Радаунiцу з’яуляецца наведванне могiлак, частаванне памер-
лых i, у некаторых лакальных варыянтах, спрауленне там памiнальнай
трапезы. Пераважная большасць рэспандэнтау усë ж не упамiнае пра
дадзеную традыцыю i нават супрацьпастауляе рытуалы на Вялiкдзень
i Радаунiцу памiнальным урачыстасцям на Дзяды: На Радунiцу дык
гэта не адносiцца да Дзядоу. А Радунiцу iдзеш на кладбiшча к сваiм
пакойнiкам. Нясуць, Богу молюцца71.

У рэгiëне зафiксавана наяунасць на могiлках у памiнальныя днi
веснавога перыяду (асаблiва на Вялiкдзень i Радаунiцу) старцау
(жабракоу). Уяуленне аб старцах-жабраках як медыятарах (пасрэд-
нiках) памiж «гэтым» i «тым» светам (памiж жывымi i памерлы-
мi)72 абумовiла iх уключэнне у пахавальную i памiнальную абраднасць
беларусау Падзвiння. Без жабракоу на Падзвiннi не адбывалiся нi адно
пахаванне, нi адзiн памiнальны абрад. Да жабракоу звярталiся з прось-
бай памалiцца за памерлых, памянуць продкау. За гэта iх адорвалi
ежай, радзей грашыма: Раньшэ хадзiла бабка, каторая умела малiц-
ца. I яна вот прыходзiць, каждый от сваей магiлачкi, завець к сва-
ей, сваей i гэдак усë абходзiцца. I яна памалiлася, забрала што там
ей далi ад этага стала i усë73. Жабракi-жанчыны удзельнiчалi у ад-
пяваннi i пахаваннi памерлых, некаторых з iх нават запрашалi апра-
наць нябожчыка i сядзець каля яго ноччу74. У другой палове ХХ ста-
годдзя у сувязi з паляпшэннем дабрабыту насельнiцтва гэтая сацыяль-
ная група са сваëй спецыфiчнай субкультурай знiкае. У сувязi з гэтым
знiкае цэлы блок абрадавых дзеянняу i павер’яу, з iмi звязаных.

70 Тамсама, с. 619; Н. Анимеле, Быт..., с. 214; А. Троицкий, Уклад “Литов. епарх.
ведомости” 1875, 27 июля, с. 259; Lietuvių..., р. 27, р. 46, р. 29.
71 Lietuvių..., р. 43.
72 Т. Валодз iна, У. Лобач, Старац [у:] Мiфалогiя беларусау: энцыкл. слоун.,
Мiнск 2011, с. 459.
73 Зап. у 2009 г. ад Карнiловiч В.В., 1950 г. н. у в. Дзедзiна Докшыцкага раëна.
74 Н.Я. Никифоровский, Очерки Витебской Белоруссии. Старцы, “Этнографи-
ческое обозрение”, 1892, № 1, с. 97.
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Траецкая памiнальная абраднасць. Характэрнай асаблiвасцю
каляндарнай памiнальнай абраднасцi беларусау Падзвiння з’яуляецца
траецкi памiнальны комплекс. У iншых частках краiны ëн не такi
распаусюджаны. У сучасны перыяд памiнкi, прымеркаваныя да гэ-
тага свята, пашыраюцца на тэрыторыю усëй краiны, паколькi Трой-
ца з’яуляецца афiцыйна дазволеным у праваслаунай царкве днëм па-
мiнання памерлых, а субота напярэдаднi – адна з «усяленскiх радзi-
цельскiх субот». Нягледзячы на дадзены фактар, традыцыя спрауляць
Дзяды напярэдаднi Тройцы не стала такой распаусюджанай як тра-
ецкiя наведваннi могiлак, i, у пераважнай ступенi, захоувае свой
ранейшы арэал. Не маюць распаусюджання Дзяды у гэты перы-
яд на Мiншчыне. У рэгiëне яны зафiксаваныя толькi у некаторых
раëнах. На Брэсцкiм Палессi дадзеная традыцыя таксама не мела
распаусюджання. Амаль адсутнiчае траецкае памiнанне памерлых на
Панямоннi. Траецкiя Дзяды спарадычна сустракаюцца на Усходнiм
Палессi75.

Дзяды ладзяцца у суботу напярэдаднi Тройцы. На Падзвiннi iснуе
традыцыя перад Тройцай упрыгожваць хату «маем» – галiнкамi дрэу,
пераважна бярозавымi76. Напярэдаднi траецкiх Дзядоу iснавала так-
сама традыцыя мыцца у лазнi. У в. Слабада Докшыцкага раëна было
прынята мыцца у лазнi са «свежым» венiкам: Ужо Радаунiца жывая
у панядзелак, а мëртвая ауторак. А тады ужо да Траецкiх Дзядоу
няма. Тут ужо свежым венiкам з бярозы мыюцца77.

На большай частцы Падзвiння наведванне могiлак, прымеркава-
нае да Тройцы, традыцыйна адбывалася у суботу напярэдаднi свя-
та78. У Дынабургскiм павеце толькi у выпадку немагчымасцi наведаць
аддаленыя магiлы родных рабiлi гэта у тройцын дзень пасля абеднi79.
Беларускае насельнiцтва Падзвиння у сучасны перыяд наведвае могiл-
кi у першыя тры днi Тройцы. Варыятыунасць, якая сустракаецца у рэ-
гiëне адносна часу наведвання могiлак на Тройцу, у шэрагу выпадкау
абумоулена часам iх наведвання святаром. Па прычыне немагчымасцi

75 Традыцыйная..., т. 5, Кн. 1, с. 165; Традыцыйная..., т. 4, кн. 1, с. 142; Трады-
цыйная..., т. 3, кн. 1, с. 29; С.М. Толстая, Деды в полесском народном календаре,
[в:] Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный
обряд, Москва 1985, с. 82.
76 Традыцыйная..., т. 2, с. 111; Lietuvių..., р. 63, р. 76.
77 Зап. у 2006 г. ад Шпет Н.П., 1936 г. н. у в. Слабада Докшыцкага раëна.
78 П.В. Шейн, Материалы..., т. I, ч. II, с. 628.
79 Тамсама.
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аб’ехаць усе могiлкi прыходу у адзiн дзень, святар рабiу гэта некалькi
дзëн. У гэтыя днi на могiлкi прыходзiлi i вяскоуцы.

Як сведчаць этнаграфiчныя крынiцы, траецкiя памiнальныя абра-
ды на могiлках мала адрознiвалiся ад радаунiчных80. Асаблiвасцю па-
мiнання на Тройцу з’яуляецца шырокае выкарыстанне у рытуальных
практыках зелянiны. Да свята iмкнулiся упрыгожыць «маем» не толь-
кi двары i хаты, але i магiлы родных. У Дынабургскiм павеце магi-
лы родных прыбiралi не толькi «маем», але яшчэ аерам i кветкамi81.
У в. Янкавiчы Расонскага раëна у час наведвання могiлак на Трой-
цу iснавалi даволi характэрныя абрадавыя дзеяннi, звязаныя з бяро-
завымi галiнамi: Прыходзiш на кладбiшча i хрэсцiш бярозай магiлку,
i гэту бярозку уторкнеш на магiлку82. На Верхнядзвiншчыне жан-
чыны рабiлi невялiкiя бярозавыя венiкi i адпраулялiся прыбiраць iмi
могiлкi на Тройцу83. У в. Сарокi Глыбоцкага раëна традыцыя пры-
носiць на магiлу «май» была характэрна толькi на працягу першага
года пасля смерцi: А цi насiлi на Сëмку бярозкi на магiльнiк? – На-
сiлi, эта у каго блiжы, тыя i занясуць. У хату насiлi i на клад-
бiшча, эта як хто свежа памëр. Яму насiлi, а як старшыя магiлы,
то ужо не84.

У некаторых месцах Падзвiння на Тройцу ладзiлi памiнальную
трапезу на могiлках. Яна фiксуецца пераважна на поуначы рэгiëна,
спарадычна сустракаецца i у iншых яго частках. Для пауночнай част-
кi Падзвiння характэрнай асаблiвасцю траецкага памiнання на могiл-
ках з’яуляюцца яйкi, пафарбаваныя у зялëны колер. На Тройцу гэтыя
зялëныя «несвянцоныя» яйкi, у адрозненнi ад велiкодных, не качалi па
магiле. Iх з’ядалi пасля малiтвы i галашэння, за выключэннем аднаго,
якое пакiдалi на магiле для бедных85. У Велiжскiм павеце яйкi, пафар-
баваныя у зялëны колер, насiлi на могiлкi i у iншыя памiнальныя днi
(асаблiва у «гадавiну» з дня смерцi)86.

80 Тамсама.
81 Тамсама.
82 Традыцыйная..., Т. 2, с. 110.
83 I.I.Крук,Народныя абрады i звычаi Верхнядзвiншчыны, [у:] Памяць: гiст.-дакум.
хронiка Верхнядзвiнскага раëна, Мiнск 2000, кн. 2, с. 301.
84 Зап. Валодзiнай Т.В. у 2007 г. ад Талкач А.С., 1933 г. н., Лауцэвiч А.П., 1937 г. н.,
Карзевiч К.С., 1922 г. н. у в. Сарокi Глыбоцкага раëна.
85 П.В. Шейн, Материалы..., Т. I. Ч. II, с. 628.
86 А. Шлюбск i, Матэрыялы да вывучэння фальклору i мовы Вiцебшчыны, Мiнск
1928, ч. 2, с. 222.
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Сярод беларускага насельнiцтва на Себежчыне зафiксавана тра-
дыцыя на Тройцу абмахваць («опахивать») магiлы бярозавымi галiн-
камi. Для гэтага ламалi галiны бярозы i «сцябалi» iмi магiлы. У нека-
торых месцах Себежскага павета такi звычай называуся «парыць
старыкоу»87. Дадзеная традыцыя на Себежчыне захоуваецца i у су-
часны перыяд88.

У этнаграфiчнай лiтаратуры Дзяды, якiя спрауляюцца напярэ-
даднi Тройцы, часам сустракаюцца пад назвай Стауроускiя. Згодна
з даследаваннямi аутара i Ю. А. Гурскай, абрад Стауроускiя Дзяды
у сучасны перыяд на Докшыччыне (рэгiëн распаусюджання абраду)
прымеркаваны не да Тройцы, а да Узвiжання (14/27.09)89.

Каляндарныя памiнаннi беларусау каталiцкага веравызнання у ас-
ноуным прымеркаваны да Дня Задушнага (2.11). Аднак на Падзвiннi
зафiксаваны традыцыi памiнаць памерлых таксама i у веснавы перы-
яд. У католiкау Браслаушчыны памiнкi ладзяць таксама на Зялëныя
Свëнткi (Сëмуху)90. На Пастаушчыне i Глыбоччыне зафiксавана навед-
ванне могiлак на Вялiкдзень91. Але трэба адзначыць, што у найболь-
шай ступенi традыцыя ушанавання продкау у веснавы перыяд улас-
цiвая менавiта праваслаунаму насельнiцтву рэгiëна. Гэта тлумачыц-
ца наяунасцю «афiцыйных» (дазволеных царквой) памiнальных дзëн
у структуры праваслаунага календара, а таксама меншай рэгламен-
тацыяй з боку праваслаунай царквы.

Такiм чынам, каляндарная памiнальная абраднасць беларусау
Падзвiння праяуляе рэгiянальныя асаблiвасцi. Яны прасочваюцца як
па асобных элементах, iх групах, так i цэлых абрадах. Адметнасць
дадзенай часткi народнай культуры з’яуляецца складнiкавай часткай
этнакультурнай спецыфiкi усяго Падзвiнскага рэгiëна. Разам з тым,

87 Ф. Серебренников, Обычаи и обряды крестьян Себежского уезда при крести-
нах, свадьбе и похоронах, [в:] Памятная книжка Витебской губернии на 1865 г.,
СПб. 1865, с. 90.
88 Т.А. Листова, Региональная..., с. 346.
89 У.Я. А усейчык, Абрад..., с. 118;Ю.А. Гурская, Древние фамилии современного
белорусского ареала на славянском и балтийском фоне, Минск 2007, с. 76, с. 87.
90 Архiу..., Фонд 1, Воп. 3, Спр. 11. Матэрыялы апытання па тэме: «Пахавальна-па-
мiнальная абраднасць беларусау Падзвiння» (2012–2013 гг.), арк. 49; I. Chodorow-
ska, Świat żywych i umarłych (możliwości transgresji), [w:] Браслаускiя чытаннi, Брас-
лау 1997, с. 141.
91 Архiу..., Фонд 1, Воп. 3, Спр. 5. Матэрыялы фальклорна-этнаграфiчнай экспеды-
цыi ПДУ у Глыбоцкi i Пастаускi раëны (4–18 лiпеня 2012 г.), сш. 1, арк. 31, сш. 3.,
арк. 6.
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у межах гiстарычна-этнаграфiчнага рэгiëна Беларускае Падзвiнне ка-
ляндарныя памiнальныя абрады маюць лакальную варыятыунасць.
Яна тычыцца як асобных абрадавых дзеянняу, iх семантыкi, уяу-
ленняу i прадпiсанняу, матэрыяльнай абрадавай атрыбутыкi, так
i праяуляецца у наяунасцi цi адсутнасцi у канкрэтным рэгiëне пэуных
структурных частак абраду. Нягледзячы на мадэрнiзацыю i унiфiка-
цыйныя тэндэнцыi у культуры беларусау у ХХ – пачатку ХХI стагод-
дзяу, каляндарныя памiнальныя абрады у беларускага насельнiцтва
Падзвiння яшчэ i сëння працягваюць захоуваць лакальную разнастай-
насць. Аднак у вынiку вышэй адзначаных працэсау многiя лакаль-
ныя варыянты дадзенай часткi народнай культуры знiклi з абрадавай
практыкi, а шэраг з iх захоуваецца толькi у пасiунай форме (у памяцi
iнфармантау).

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

TRADYCYJNE ŻAŁOBNE OBRZĘDY BIAŁORUSINÓW
(OD XIX DO POCZĄTKÓW XXI WIEKU)

Na podstawie materiału badawczego obejmującego okres od XIX do początków
XXI wieku omówiono tradycyjne żałobne obrzędy Białorusinów. Przeanalizowano
żałobną tradycję na Dzień Zmarłych, Zielone Świątki, „Radanica” i Wielkanoc.
Scharakteryzowanowarianty nazw obrzędów, wskazano na ich cechy regionalne oraz
lokalne różnice, opisano chronologię obrzędów i ich stan współczesny. Wyniki badań
mogą zostać wykorzystane przy analizie światopoglądu i wierzeń Białorusinów,
jak również przy rozwiązywaniu problemów natury etycznej związanych z historią
regionu.
Słowa kluczowe: kultura tradycyjna, kalendarz narodowy, obrzędowość żałobna,
Dzień Zmarłych, Zielone Świątki, „Radanica”.

S UMMARY

TRADITIONAL CALENDAR FUNERAL RITUALS OF BELARUSIAN PEOPLE
(THE PERIOD FROM THE 19TH CENTURY TO THE BEGINNING OF

THE 21ST CENTURY)

The article discusses traditional calendar funeral rituals of Belarusian people
based on ethnographic material of the period from the 19th century to the begin-
ning of the 21st century. Such traditions as All Souls’ Day, Pentecost, “Radanitsa”
and Easter have been described. The author describes varieties of ritual names,
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their regional and distinctive features, an order of ritual activities, and their mo-
dern form. The results of the analysis are useful not only to show ideals and be-
liefs of Belarusians, but also to solve ethical problems connected with the history
of the region.

Key words: traditional culture, national calendar, funeral rituals, All Souls’ Day,
Pentecost, “Radanitsa”.
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