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Г Р О Д Н А - Т Р А Д Ы Ц Ы І 

БУДЗЕ ЖЫТА РОД I 
БАГАТЫ ЎМАЛОТ 
Жыхары новых мікрараёнаў Гродна нават i не задумваюцца, што ў тых мясцінах, 

дзе сёння стаяць шматпавярховікі ў Альшанцы, Прынёманскім, на Вішняўцы, 
Дзевятоўцы, Фолюшы, Фартах, Пярэселцы i іншых сучасных ускраінах горада, 
яшчэ сто гадоў таму знаходзіліся агароды i палі са збажыной, а мясцовыя жыха-
ры спраўлялі старажытныя абрады, звязаныя са жнівом. Людзі свята верылі ў моц 
светлых патубаковыхсіл, якія дапамогуцьсабрацьсвоечасова i без страт ураджай, 
паспрыяюць багатаму яго збору i на наступны год. I надалей «будзе жыта род i 
багаты ўмалот», як казалі гродзенцы на пачатку мінулага стагоддзя. 

РУСЛАН КАЗЛОЎСКІ 
Фота ЛЕАНІДА ШЧАГЛОВА, 
АРТУРА БАГДАНАВА 

Першыяўзгадванніпражніўныя 
абрады на тэрыторыі сучас-
най Беларусі можна адшу-

кацьухронікахХІІ стагоддзя. Паводле 

меркавання навукоўцаў, дадзеная 
народная традыцыя налічвае некалькі 
тысячагоддзяў. Жніво на землях 
Беларусі пачыналася ад Іллі (2 жніўня), 
калі прыбіралі жыта. Традыцыйна 
жніўныя абрады падзяляліся на тры 
этапы: агледзіны i пакрыванне поля, 
зажынкі, дажынкі. Паміж апошнімі 
двума этапамі i праходзіла ўласна 

жніво - праца без нейкіх асаблівых 
рытуальных дзеянняў. 

Агледзіны рабіліся з мэтай даклад-
нагавызначэннячасузажынак. Гаспа-
дар аглядаў каласы, турбаваўся, ці не 
нарабіла ведзьма заломаў (закрут-
няў - своеасаблівага чорнага рытуалу 
па знішчэнні зярнятаўу каласках). Так, 
даследчык Ю.Крачкоўскіў1872 годзе 

i. 
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ГРОДНА-ТРАДЫЦЫІ 

запісаў пра жыхароў Гродзенскай 
губерніі: «Адны думаюць што злыя 
людзі, незадаволеныя кім-небудзь са 
сваіх суседзяў, ідуць на ix нівы іробяць 
закрутні з рознага роду страшнымі 
пракляццямі i нядобразычлівасцю. 
Сяляне вераць, што калі не знішчыць 
закрутня, то пакладзеныя на ніву 
заклінанні могуць спраўдзіцца». На 
барацьбу з чорнай магіяй выклікаўся 
знахар, які паводле фальклорных 
запісаў XIX стагоддзя з тэрыторыі 
Гродзеншчыны, «падышоўшы да за-
крутня, пачынае свістаць, крычаць, 
выкідвае рознага роду штукі, робіць 
незразумелыя скачкі, выкрыквае 
нейкія словы...» Напрыканцы рыту-
алу ён бярэ асінавы кол, выкопвае 
з коранем зламаныя, закручаныя 
злым ведзьмаком каласы (закруцень) 
i прамаўляе: «Няхай так таго чалаве-
ка, які зрабіў закруцень, раскідаецца 
гаспадарка, якя раскідаю закруцень». 
Простыя людзі шчыра верылі, што 
такіядзеяннісветлагачараўніка дапа-
могуць добраму ўраджаю i зберагуць 
збажыну. Падобныя звычаі існавалі 
i ў ваколіцах горада Гродна. Сяляне 

ў старадаўнія часы хоць i наведвалі 
цэрквы i касцёлы, алеадначасова былі 
даволі забабонныя i верылі ў прымхі i 
розныя чары. 

На сучасных землях Іўеўскага, На-
вагрудскага i Карэліцкага раёнаў у 
мінулыя стагоддзі фіксаваўся абрад 
пакрывання поля. Ён меў шматлікія 
варыянты ўзалежнасці ад мясцовасці. 
Яшчэ на досвітку ў поле выпраўлялася 
маладзіца з некалькімі незамужнімі 
дзяўчатамі. Яна нажынала невялікі 
сноп жыта i паводле старажытна-
га рытуалу абмотвала ручніком i 
прамаўляла словы замовы, але ўжо 
на хрысціянскі лад: «Накрыла ніўку 
на добрую спажыўку, парадзі, Божа, 
многазбожжа!» Дзяўчаты стаялі вакол 
яе колам i спявалі: 

Пашлі, Божа, многа збожжа! 
Нарадзі хлеба пры дарозе: 
Каб было 6 усім гожа 
I не пуста на кожным возе! 

«Зачараваны», цудадзейны сноп 
пасля нясуць у хату гаспадара поля i 
перадаюць гаспадыні. Сам гаспадар 

удзельніц абрада частуе выпечкай. 
У дахрысціянскія часы абрад па-

крывання поля выконваўся з мэтай 
ушанавання i малітоўнага звароту 
да духаў поля i нябесных багоў, каб 
патубаковыя сілы адцалі гаспадару 
збожжа ў поўным аб еме i без страт. 
Як народная традыцыя, у розных кут-
ках Беларусі ён дажыў да нашых дзён. 

Зажынкі пачыналі праз два ці тры 
дні пасля абраду пакрывання поля. 
Важным было гаспадару пайсці ў 
гумно i падрыхтаваць месца для но-
вага ўраджаю, абавязкова абцерці ад 

f f Падчас агледзін 
• И гаспадар аглядаў 
каласы, турбаваўся, ці 
не нарабіла ведзьма 
заломаў - закрутняў, 
своеасаблівага чорнага 
рытуалу па знішчэнні 
зярнятаў у каласках. 
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Дажынкавыя абрады праводзіліся ў 
апошні дзень жніва i былі звязаныя з 
апошнімлапікамнязжатагажыта(«ба-
радой»), якое сімвалізавала будучы 
ўраджай. У розных раёнах Гродзенш-
чыны дзеянні жней каля яго ўяўлялі 
сабой розныя прыёмы старажытнай 
імітатыўнай магіі: каласы нахілялі да 
зямлі (праз год яны схіляцца ад цяжару 
зерня), «бараду» выполвалі ад травы 
(не будуць расці сарнякі), апошні 
лапік жыта палівалі вадой, каб не 
было засухі. У некаторых мясцовасцях 
пакідалі толькі тры каласкі «на бараду 
Богу» i звязвалі ix чырвонай ніткай. 
Расцілалі ручнік, на яго клалі ахвяр-
ныя хлеб, соль, прамаўлялі малітву. 
Даследчык П.Шэйн у 1887 годзе 
запісаў наступнае: «У Гродзенскай 
губерні паўсюдна жытнія сцябліны, 
што прызначаныдля апошняга снапа, 
таксама не звязваюцца да таго часу, 
пакуль гаспадыня пры песнях жней 
не заўе так званай «барады», для 
чаго i пакідаюцца знарок недажатымі 
крыху сцяблін, у прамежках якіх ста-
ранна выполваецца трава i кладзецца 
невялікая луста хлеба з соллю». На 
пачатку XX стагоддзя даследчыкамі 

пылу абраз якога-небудзь святога, які 
ў беларусаў вісеў не толькі ў хатах, 
але i ў памяшканні захавання зерня. 
Жанчыны прыбіралі хату i рыхтавалі 
рытуальны абед. Стол засцілалі белым 
абрусам, пасярэдзінеставілі каравай, 
вакол яго іншыя стравы. Абавязкова 
прамаўляліся асноўныя хрысціянскія 
малітвы з просьбамі да Бога паспры-
яць у працы. Вядома, што здаўна 
ў вёсках сучасных Гродзенскага i 
Мастоўскага раёнаўсялянезамаўлялі 
набажэнства на поспех у жніўных 
працах, на дабраславенне жніва. 

Пасля рытуальнага абеду галоўная 
жняя (маці, захавальніца роду) брала 
з абрадавага стала кавалак каравая ці 
хлеба, асвенчаную соль i грамнічную 
свечку. Першую жменю калосся жняя 
зажынала пад словы прашэння-за-
мовы: «Дапамажы, Божа! Стань, мой 
сноп, ды на тысячу коп!» Першая жме-
ня калосся клалася на ўскрай поля, а 
наяе, паводлестарадаўніхуяўленняў, 
пачастункі духам поля - хлеб i соль. 
У некаторых раёнах Гродзеншчыны з 
першыхтрохжменяўзжатага калосся 
рабілі невялікі сноп (гаспадар-сна-
пок), абвязвалі яго чырвонай стужач-

' 4 
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кай ці ніткай i ўхаце ставілі ўчырвоны 
кут, г.зн. пад абразы, у святое месца. 
На Спасаўскія святкі (першы Спас, 
мядовы-14жніўня,другіСпас, яблыч-
ны - 19жніўня, трэці Спас, хлебны - 29 
жніўня) зерне з яго асвячалі ў царкве i 
ім сеялі ўвосень. А саломай з гаспада-
ра-снапа кармілі кароў, каб тыя цэлы 
год не хварэлі. У Бераставіцкім раёне 
ўчасзажынакперавязвалі ніткай руку 
разам з грамнічнай свечкай, каб не 
парэзацца сярпом. 

Само жніво ўяўляла сабой сама-
адданую працу на ніве. Сярод палёў 
чуліся песні жанчын-працаўніц. Рытм 
мелодыі дапамагаў працы жнеек. Але 
ва ўсім гэтым быў галоўны сакрэт -
словы песні, асабліва мелодыя, мелі 
сакральны магічны сэнс. Тэксты пе-
сень насілі замоўны характар, а гукавы 
фон, паводле ўяўленняў простага 
люду ваколіц Гродна, адпалохваў 
злых духаў поля, a бліжэй да нашага 
часу - розных дэманічных істот (уплыў 
хрысціянства). У тэкстах песень так-
сама адлюстраваліся шматлікія рэаліі 
сялянскага жыцця: нялёгкая праца 
жняі, лес жанчыны ў патрыярхальнай 
сям'і. 
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яшчэ фіксавалася качание жней па 
ніве са словамі: «Ніўка, ніўка, аддай 
маю сілку на другую ніўку!» Дадзенае 
дзеянне павінна было забяспечыць 
лёгкую i паспяховую працу на ніве ў 
наступным годзе. Традыцыйным быў 
выраб апошняга снапа-дажынка, які 
ўрэшце павінен быў патрапіць у хату 
да гаспадара. 3 апошняга калосся 
плялі дажынкавы вянок, упрыгожвалі 
яго кветкамі, часцей валошкамі. 
Спявалі песні: 

Канец ніўцы. канец/ 
Упляцём гаспадару вянец... 

«УЛашанскай воласці Гоодзенскай 
губернііпавета, калідажынаюцьжыта, 
таксама ў канцы поля пры мяжы, 
пакідаюць невялікую лапінку нязжа-
тага... Затым робяць вянок з каласоў, 
палявых кветак, прыносяць яго 
дамоў i ставяць на покуці» - сцвяр-
джае П.Шэйн. У старадаўнія часы 
вянок неслі гаспадару, за што жнеі 
адорваліся пачастункамі i грашыма. 
У XX стагодцзі са з'яднаннем земляў 
Заходняй Беларусі з БССР вянок неслі 
старшыні калгаса, які выконваў ролю 

гаспадара поля. Увесь час па дарозе 
гучалі песні. Напрыклад, праходзячы 
вёску: 

Будзь сяло весяло, 
Бо мы вянок несямо 
3 добрага жыта 
Вельмі красавіта... 

Каля брамаў гаспадара спявалі: 

Адчыняй, гаспадар, свой двор, 
Бо вядзём увесь жніўны збор! 
Ай, нажалі, навязалі копачак, 
Як на небе зорачак... 

Звычайна вянок асвячалі ў царкве 
ці касцёле, у хаце яго трымалі на 
покуці, а зярняты з яго выкарыстоўвалі 
пры сяўбе з надзеяй на Божую да-
памогу i поспех. Як зазначае фаль-
кларыст У.Сысоў, «абрады дажынак, 
як i папярэднічаючыя ім - зажынка-
выя, захавалі ў сабе старажытную 
магічную аснову, скіраваную на тое, 
каб, з аднаго боку, аддзячыць духаў 
поля i ніву, якая ўпадаблялася ў на-
родных уяўленнях жывой істоце, а з 
другога - зрабіць захады на будучы 
ўраджай...» 

Сёння свята «Дажынкі» набыло 
маштабы ўсенароднага святка-
вання, калі ўспамінаюцца i рэ-
канструюцца традыцыі i абрады 
продкаў, уганароўваюцца найлеп-
шыя працаўнікі беларускіх палёў. 
Як i многія сотні гадоў таму гучаць 
старадаўнія жніўныя песні, жнеі ў 
нацыянальных строях выходзяць на 
родныя нівы... • 

f f На досвітку ў поле 
И И в ы п р а ў л я л а с я 
маладзіца з некалькімі 
незамужнімі дзяўчатамі. 
Яна нажынала невялікі 
сноп жыта, абмотвала 
ручніком i прамаўляла 
словы замовы: « Н а -
крыла ніўку на добрую 
с п а ж ы ў к у , п а р а д з і , 
Божа, многа збожжа!» 
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