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Анатацыя
Метадычны матэрыял, прапанаваны ў дадзенай рабоце,
прысвечаны адной з важнейшых задач выхавання – выхаванню
грамадзянска – патрыятычных якасцей асобы. Яго асаблівасцю
з’яўляецца апора на краязнаўчы матэрыял і праваслаўныя
традыцыі беларускага народа. Працуючы над зместам
матэрыялу, аўтар імкнуўся зрабіць яго як мага больш карысным
для педагогаў – практыкаў. З гэтай мэтай падрабязна апісаны не
толькі вопыт работы, але і прапанаваны сцэнарыі святаў,
пададзена распрацоўка ілюстраванай гульні, даследчай працы.
Прапанаваны матэрыял разлічаны для вучняў 5- 11 класаў, а
таксама для ўмацавання партнёрскіх зносін з бацькамі і
соцыумам. Дадзеныя формы працы дапамогуць фарміраванню
ўстойлівай грамадзянскай пазіцыі вучняў, заснаванай на
глыбокім веданні беларускіх праваслаўных традыцый і
мясцовых рэлігійных звычаяў.
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Толькі выхаванне,
створанае
самім народам і заснаванае
на народных пачатках,
мае тую выхаваўчую сілу,
якой няма ў самых
лепшых сістэмах,
заснаваных
на абстрактных ідэях.
К.Д.Ушынскі
Пытаннi грамадзянскасцi, патрыятызму заўседы былi
асаблiва значнымi ў жыццi нашага грамадства. Змест i
накiраванасць
грамадзянска-патрыятычнага
выхавання
вызначалiся перш за ўсе духоўным i маральным клiматам
грамадства, гiстарычнымi працэсамі, якiя напаўнялi жыццё
пакаленняў. Народ, у якога не сфармiравана пачуццё
патрыятызму, - варвар, вандал. Ён не толькi не здольны любiць,
разумець, паважаць другiх людзей, iх каранi, традыцыi i
духоўныя каштоўнасцi, але i асуджаны на забыццё i знiкненне з
гiстарычнай арэны. Таму сёння востра стаiць праблема
патрыятычнага выхавання маладога пакалення, станаўлення
асобы, якая валодае якасцямi грамадзянiна – патрыёта.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка падкрэсліў:
“Рухаючай сілай прагрэсу з’яўляюцца не матэрыяльныя
каштоўнасці, а патрыятызм. Рух наперад немагчымы без
яскравай любові да Радзімы, да зямлі продкаў, да свайго
народу”. Гэта надзвычай важна зараз, калi з’яўляюцца
асобныя выпадкi перараджэння патрыятызму ў нацыяналiзм, а ў
грамадзянскай
свядомасцi
распаўсюдзiлiся
цынiзм,
абыякавасць,
нематываная
агрэсiўнасць,
непаважлiвае
станаўленне да дзяржавы i сацыяльных iнстытутаў. Назiраецца
тэндэнцыя знiжэння ўзроўню выхаванасцi грамадзян. Чым
больш поўнымі, глыбокiмi, яркiмi i змястоўнымi будуць iх
веды аб родных мясцiнах, людзях, мiнулым i сучасным краю,
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тым больш эфектыўна будзе рашацца адна з галоўных задач
выхавання – фармiраванне грамадзянскасцi, патрыятызму,
нацыянальнай самасвядомасцi на аснове дзяржаўнай iдэалогii.
Пачуццё Радзiмы i любоў да сваёй Айчыны ўзнiкаюць у
кожнага чалавека разам з накапленнем асабiстых жыццёвых
уражанняў i iх пранiкненнем у свядомасць. У сучасных умовах
выхаваць у школьнікаў любоў да Радзімы, патрыятызм,
адказнасць, павагу і інтарэс да гісторыі Айчыны, аб’яднаць іх
на аснове высокіх ідэалаў дапаможа вывучэнне нацыянальных
традыцый і культуры беларускага народа. Нацыя толькі тады
будзе існаваць і развівацца, калі кожнае наступнае пакаленне
будзе выхоўвацца на нацыянальных традыцыях. Толькі такі
народ, які даражыць сваей гісторыяй, ахоўвае яе і павялічвае
культурную спадчыну папярэдніх пакаленняў, можа называцца
словам «нацыя». Лічу, што без вяртання ў сваёй працы да
народных вытокаў, да роднай спадчыны, фальклору нельга
аднавіць нацыянальную культуру.
Вяртанне да народа – гэта зварот да дабрыні, міру і
грамадскай згоды. У працэсе фарміравання асобы трэба
адрадзіць выхаванне ў сапраўдным значэнні гэтага слова. Яно
павінна абапірацца на этнапедагогіку, народны фальклор, на
сапраўдныя нацыянальныя і хрысціянскія каштоўнасці,
традыцыі і звычаі. Гэта дасць магчымасць школьнікам
спасцігнуць светапогляд і душу свайго народа. Кожны павінен
любіць тое месца, дзе нарадзіўся, дзе жыве. І любоў да родных
мясцін пачынаецца з маленства, са школьных гадоў. Менавіта
тады ў свядомасці юных грамадзян краіны закладваюцца
асновы патрыятызму і грамадзянскасці. Таму так важна не
прапусціць гэты момант і выхаваць з падрастаючага пакалення
сапраўдных патрыётаў сваёй краіны, якія б пачалі адчуваць
сябе як неад’емную частку Бацькаўшчыны.
З 2013 года па 2018 год з’яўляюся актыўным удзельнікам
абласнога інавацыйнага праекта “ Укараненне мадэлі
адукацыйнай прасторы школы, накіраванай на фарміраванне
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грамадзянска- патрыятычных якасцей асобы на аснове
гісторыка- культурнай спадчыны роднага ккраю”. ( дадатак 1)
Працую ў краязнаўчым і этнаграфічным накірунку ў рамках
драматычнага гуртка, на занятках па інавацыйнай дзейнасці, а
таксама на ўроках беларускай мовы і літаратуры, у пазакласнай
дзейнасці. Мэтанакіравана займаюся з вучнямі вывучэннем
звычаяў і абрадаў беларусаў, абапіраючыся пры гэтым на
праваслаўныя традыцыі. Цесна супрацоўнічаю з настаўнікамі
гісторыі, музыкі, працоўнага навучання, настаўнікамі
нядзельнай
школы
пры
Міёрскім
храме,
актыўна
выкарыстоўваю сродкі музеяў нашай школы, якімі кіруе
вядомы краязнаўца, настаўнік гісторыі Ермалёнак В.А.
Для арганізацыі
дзейнасці карысталася праграмай
Нацыянальнага інстытута адукацыі “Народныя песні і абрады
беларусаў” ( 10 клас, Мн. 2007), праграмай аб’яднання па
інтарэсах “Фальклорная спадчына”.
Асноўнай формай работы драматычнага гуртка ў рамках
інавацыйнага праекта з’яўляюцца фальклорныя заняткі.
Практычны і тэарэтычны матэрыял падбіраю ў адпаведнасці з
тэмамі і ўзроставымі асаблівасцямі дзяцей. На тэарэтычных
занятках у гутарцы і назіраннях адбываецца азнаямленне
дзяцей з новымі ведамі, фарміраванне ў іх устойлівага інтарэсу
да беларускіх народных і рэгіянальных традыцый. Пры
авалоданні практычнымі навыкамі і ўменнямі развіваюцца
музычныя і творчыя здольнасці дзяцей праз розныя формы
народнага фальклору: авалоданне багаццем народнага слова,
адлюстраванага ў казках, заклічках, запеўках, асновах
дэкаратыўна-прыкладной творчасці і тэатралізацыі.
Важнай і плённай формай работы лічу фальклорнае свята.
Менавіта яно стварае ўмовы, найбольш набліжаныя да
натуральнага бытавання фальклору. Формы правядзення свята
разнастайныя: музычная казка, сцэнічная пастаноўка, святочны
абрад, тэматычны канцэрт. Фальклорнае свята – гэта вялікая
гульня, у якой могуць прыняць удзел як дзеці, так і іх бацькі.
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Сістэма святаў стварае духоўную еднасць дзяцей і дарослых,
тую глебу, на якой развіваюцца чалавечыя пачуцці: любоў,
дабрыня, узаемадапамога. На занятках вяду азнаямленне з
праваслаўнымі святамі, з беларускімі праваслаўнымі
традыцыямі і мясцовымі рэлігійнымі звычаямі. На школьнай
сцэне былі паказаны святы “Багач” (дадатак 2), “Каляды”
(дадатак 3),
“Вялікдзень”( дадатак 4), “Саракі”( дадатак
5),”Масленіца”(дадатак
6),
абрады
–
“Уваходзіны”,
“Заручыны”( дадатак 7). Таксама традыцыйнымі сталі
святочныя дабрачынныя кірмашы (дадатак 8).
Удзельнікі міжвольна ўцягваюцца ў працэс гульні, дзе
арганічна пазнаюць новыя мастацкія вобразы, набываюць
прафесійныя ўменні і навыкі, развіваюць фантазію і творчыя
здольнасці ў займальнай, захапляльнай гульнёвай форме.
Гульня з’яўляецца адным з самых цікавых і прыдатных для
навучання і выхавання відаў дзейнасці. Існаванне мноства
традыцыйных народных гульняў дазваляе шырока ўключаць іх
у ход заняткаў і значна актывізаваць пазнавальны працэс.
Навучальныя методыкі (апавяданне, бяседа, непасрэднае
перайманне) дапаўняюць гульнёвы метад там, дзе неабходны
карысныя веды і навыкі, што пашыраюць магчымасці дзяцей у
навакольным свеце. Найлепш выкарыстоўваць народныя гульні
са спевамі і рухамі, што развівае інтарэс да спеваў, пачуццё
рытму, уменне правільна перадаваць мелодыю, памяць. У
беларускіх народных гульнях дзеці вучацца зносінам,
далучаюцца
да
народных
традыцый,
праяўляюць
узаемавыручку, знаёмяцца з малымі жанрамі фальклору. Гульня
аказвае на дзяцей эмацыянальнае ўздзеянне, захоплівае іх,
выклікае інтарэс да дзейнасці.
Разам з вучнямі распрацавалі ілюстраваную гульню
“Знаўцы народных абрадаў і традыцый”(дадатак 9).
Акрамя гэтага, у сваёй дзейнасці выкарыстоўваю і іншыя
разнастайныя метады, формы і прыёмы:
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Работа з краязнаўчай літаратурай, рэлігійнай літаратурай;
Наведванне бібліятэк;
Наведванне музеяў;
Апытванне насельніцтва;
Правядзенне гутарак, бясед, лекцый, круглых сталоў;
Сустрэчы з царкоўнаслужыцелямі, настаўнікамі і
выхвальнікамі нядзельных школ;
- Конкурсы, віктарыны;
- Прайграванне сітуацый;
- Фальклорныя гульні.
-

Пры вывучэнні тэм выкарыстоўваю сродкі навучання:






наглядныя дапаможнікі, ілюстрацыі;
традыцыйныя прадметы дамашняга ўжытку;
нацыянальныя касцюмы;
практыкаванні і эцюды;
комплекс гульняў і заданняў у адпаведнасці з тэмамі
раздзелаў;
 фота-, аўдыа-, відэаматэрыялы.
Мае выхаванцы неаднаразова прысутнічалі на сустрэчах з
удзелам настаяцеля Міёрскага храма Палажэння Рызы
Прасвятой Багародзіцы ва Улахерне айцом Віктарам
Вабішчэвічам (дадатак 10). Сустрэчы наладжваліся ў суботні
дзень. Дзеці мелі магчымасць задаць пытанні айцу Віктару пра
хрысціянскія каштоўнасці, пра асаблівасці святкавання
праваслаўных святаў, пра тое, як трэба сябе паводзіць сябе ў
храме, на могілках, як будаваць адносіны са старэйшымі, якія
сямейныя каштоўнасці трэба захоўваць. “Часы духоўнасці” з
айцом Віктарам паглыблялі веды дзяцей па тэмах: “Боскія
запаветы ў вашым жыцці”, “Жыццё ёсць дар божы”, “ Пра
павагу да бацькоў і старэйшых”, “ Што значыць клапаціцца пра
душу?” Рэальныя жыццёвыя прыклады айца Віктара дапамагалі
і дапамагаюць дзецям жыць правільна, пазбягаць памылак і
спакусаў сучаснага свету.
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Многія з маіх выхаванцаў з’яўляюцца наведвальнікамі
нядзельнай школы пры храме, таму на нашых занятках яны
дзеляцца ўражаннямі ад пачутага з вуснаў настаўнікаў гэтай
школы: Пацеенак Т.М. і Сарока Т.В.(дадатак 11)
14 кастрычніка 2017 года ў рамках святкавання 1025годдзя Полацкай епархіі нашу школу наведаў архіепіскап
Полацкі і Глыбоцкі Феадосій (дадатак 12). Дзеці мелі
магчымасць пагутарыць з ім, атрымаць салодкія падарункі з
пажаданнямі
тварыць
добрыя
справы.
Наведвальнікі
нядзельнай школы ўручылі архіепіскапу хлеб-соль і запрасілі
наведаць школьныя музеі.
З задавальненнем наведалі і мерапрыемства ў дзіцячай
бібліятэцы, прысвечанае Дню праваслаўнай кнігі, якое мела
назву “ Духоўных кніг набожная мудрасць” (дадатак 13). Дзеці
атрымалі веды пра галоўныя праваслаўныя кнігі, паўдзельнічалі
ў віктарыне на веданне цытат з Бібліі, паслухалі вершы з
глыбокім сэнсам, цікавыя апавяданні, атрымалі разнастайныя
рэкамендацыі, пазнаёміліся з праваслаўнай літаратурай, якая
маецца ў наяўнасці ў бібліятэцы.
У 2015 годзе з праваслаўным светлым святам Святога
Мікалая Цудатворца супала значная падзея ў жыцці нашай
школы. У гэты дзень адбылося адкрыццё чацвёртага школьнага
музея “Сялянская хата”, кіраўніком якога з’яўляецца вядомы
краязнаўца, настаўнік нашай школы Ермалёнак В.А. Сцэнарый
да гэтага свята быў напісаны мной з дапамогай і ўдзелам у
святкаванні маіх вучняў (дадатак 14). На свяце прысутнічала
шмат гасцей: кіраўніцтва раёна, святары, госці з блізкага
замежжа і суседніх раёнаў, усе тыя, хто падтрымліваў
будаўніцтва музея маральна і матэрыяльна. Пратаірэй Віктар
Вабішчэвіч і ксёндз Кшыштаф Міянкіна блаславілі прысутных
на добрыя справы перад уваходам на парог новага музея. Гэты
музей – падарунак усім для таго, каб памяталі свае карані,
культуру, традыцыі продкаў, каб душы не чарсцвелі і каб
заўсёды гарэў агеньчык цеплыні бацькоўскага дома. Пра гэта
7

гучалі песні і вершы са сцэны, быў паказаны невялікі кавалачак
абраду “Уваходзіны”.
Каб зацікавіць дзяцей звычаямі і абрадамі ў нашай
мясцовасці, была арганізавана выязная сустрэча з былым
бібліятэкарам Чэраскай бібліятэкі Федуковіч Н.А. Гэтая
таленавітая жанчына з’яўляецца сапраўднай захальніцай
народнай скарбаў. Яна падзялілася з намі запісамі абрадаў,
песень у выкананні мясцовых жыхарак,былых прыхаджан
Чэраскай царквы, якіх ужо, на жаль, не засталося ў жывых.
Дзякуючы запісам, мы можам паглядзець абрады “Хрэсьбіны”,
“Дажынкі”, паслухаць хрэсьбінныя, вясельныя, жніўныя песні,
убачыць нашых зямлячак- спявачак з вёсак Чэрасы, Мнюхі,
Сухавержжа, Маляўкі, Пацеенкі. Усе гэтыя абрады і песні
вучаць спагадзе, любові да бліжняга, добразычлівасці, павазе да
старэйшых, да сапраўдных гаспадароў, любові да зямлікарміцелькі.
Адным з вынікаў працы па грамадзянска- патрыятычным
выхаванні з’яўляецца стварэнне даследчых прац. Маімі вучнямі
былі напісаны працы: “ Фальклорныя традыцыі ў песнях,
адроджаных для вечнасці С.Панізнікам з аўдыёкалекцыі “Пад
ясну зарыцу”, “Асаблівасці вясельнага абраду на Міёршчыне”
(дадатак 15).
У працы “Фальклорныя традыцыі ў песнях, адроджаных
для вечнасці С.Панізнікам з аўдыёкалекцыі “Пад ясну зарыцу”
зроблены аналіз 42 песень, сабраных нашым земляком, паэтам
С.Панізнікам. Сярод гэтых песень- каляндарныя, вясельныя,
хрэсьбінныя. У іх узгадваюцца святы: Радаўніца, Юр’е, Пакроў,
Змітро, Благавешчанне, Вербніца, Пасха. Гэта праца была
прызнана адной з лепшых у вобласці і прымала ўдзел у
абласной канферэнцыі “Эўрыка - 2016”.
У працы “Асаблівасці вясельнага абраду на Міёршчыне”
распавядаецца пра спрыяльныя і неспрыяльныя перыяды для
вяселля, пра асноўныя этапы вяселля і іх значэнне, пра
перадвясельны перыяд, пра святкаванне самога вяселля, пра
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паслявясельны перыяд, а таксама пра асаблівасці вясельнага
абраду на Міёршчыне. У працы прыйшлі да высновы, што
людзі да сённяшняга дня лічаць вяселле адным з самых
галоўных момантаў у сваім жыцці і вераць, што іх шлюбы
будуць доўгімі і шчаслівымі. І для таго, каб шлюбы былі
шчаслівымі, трэба з павагай ставіцца да абрадаў і павер’яў
нашых продкаў, заснаваных на хрысціянскіх традыцыях.
Такiм чынам, каб пераадолець сацыяльную абыякавасць,
выхаваць у школьнiкаў патрыятызм, любоў да Радзiмы,
грамадзянскую адказнасць за дзяржаву, каб вырасцiць
грамадзян, якiя неабыякавыя да лёсу свайго народа, нам,
настаўнiкам, па-першае, трэба памятаць пра неабходнасць i
першачарговую
важнасць
арганiзацыi
грамадзянскапатрыятычнага выхавання; па-другое, стварыць канкрэтныя
ўмовы, пры якiх яно будзе магчыма. Шматвяковы вопыт,
назапашаны многімі пакаленнямі папярэднікаў, быў і застаецца
для беларуса азбукай і граматыкай усяго яго жыцця. Дзеці,
удзельнічаючы у абрадах і святах, атрымліваюць не толькі
пазнавальную інфармацыю па краязнаўстве, але і пранікаюцца
любоўю да роднай зямлі, радасцю яе багацця і шчодрасці.
Толькі ведаючы свае карані, чалавек можа стварыць сваё
светлае будучае.
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Дадатак 1

Проект
“ Внедрение модели образовательного пространства школы,
направленного на формирование гражданско –
патриотических качеств личности на основе историко –
культурного наследия родного края “
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Дадатак 2

Свята “Багач”
Дадатак 3

Свята “Каляды”

Свята “Каляды”
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Дадатак 4
Сцэнарый свята
Вялікдзень
Мэта: Фарміраваць у вучняў зацікаўленыя адносіны да
нашай культуры, народных традыцый, святаў каляндарнаабрадавага цыклу.
Падрыхтоўка да свята.
1.Пазнаёміць вучняў з гісторыяй свята Вялікдзень.
2. Разам з вучнямі падрыхтаваць касцюмы.
3.Развучыць валачобныя песні.
4.Распрацаваць сцэнарый свята, размеркаваць ролі і
развучыць іх.
5.Развучыць ці паўтарыць народныя гульні, даведацца пра
абрад на
Міёршчыне.
1 вядучы
Хрыстос васкрэс!
Усюды радасць,
Усё глядзіць смялей, святлей,
Вялікі мучанік, здаецца,
Абняў ўсіх ласкаю сваёй.
Хрыстос васкрэс!
2 вядучы
Хрыстос васкрэс!
К табе, о Божа,
І я ў дзень гэты просьбу шлю:
Хай Беларусь, мая старонка
Ўваскрэсне к вольнаму жыццю.
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Гучыць песня “Вялік святы нам дзень настал”( з кнігі
“Фальклор Міёршчыны”)
Вялік святы нам дзень настал,
Со славай з гробу воссіял.
Хрыстос, Гасподзь, наш вечны свет,
Хрыстос Васкрэс!
Суботня полнач ліш прашла,
Зара нідзеліцы взашла,
Как ангел дзвер во гроб атверз,
Хрыстос Васкрэс!
У ту ночку к Богу жёны шлі
І міра цэннае неслі,
Но смотрят гроб, там нехта есць,
Хрыстос Васкрэс.
То был блістяшчы Хрызахлі,
Пасланец Божы там, гляні,
То светлы ангел был с небес,
Хрыстос Васкрэс!
Как сам пред смертью он сказал:
На трэці дзень із мертвых встал.
От радасць усем, не нужна слёз,
Хрыстос Васкрэс!
Все веселіцесь на землі,
Как ангелы на небесі,
Хрыстос Васкрэс!

13

(Да імправізаванай вясковай хаткі накіроўваеца гурт дзяцей.
Дзеці гучна тры разы вітаюцца: “Хрыстос уваскрос!” Ім
адказвае бабуля – гаспадыня хаткі: “Сапраўды ўваскрос!”
Дзеці падбягаюць і цалуюць бабулю).

Бабуля. Дзякую, даражэнькія. Не забыліся, што сёння свята
вялікае – Вялікдзень, прыбеглі сваю бабулечку павітаць.
Дзеці. Бабулька, любая, віншуем цябе са святам!
Бабуля. Дзякую вам, дзетачкі-кветачкі, мае красачкі любыя.
Спяшаліся, яшчэ і сонейка не заззяла, а вы ўжо тут. Бачу, у
вочках вашых яшчэ сон. І тварыкі не паспелі памыць. Тады
падыходзьце бліжэй, будзем умывацца.
Дзеці. Ой, як цікава, а чаму так трэба мыцца?
Бабуля. А таму, што ў гэтае свята існуе шмат павер’яў. Раніцай,
як толькі прачыналіся, мылі твар вадою, у якую апускалі
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свянцонае яйка. Лічылася, што так чалавек ачышчаецца ад
усялякіх нягод.
Бабуля (выносіць чыгунок і ставіць яго на стол, затым па чарзе
прапаноўвае дзецям памыцца, прыгаворвае:
- Мыйце вочкі свае светлыя, каб тварыкі былі чыстыя, а шчочкі
ружовыя, як яечкі. Каб жыццё ваша было чыстым і празрыстым,
як крынічка лясная. Дай вам Бог вырасці здаровенькімі ды
працавітымі людзьмі. Ну вось, вочкі засвяціліся радасцю, як
зорачкі. І сонейка ўжо ўзышло, заглянула да нас у ваконца.
Сонейка заззяла,
Над краем узышло,
З нябёсаў нам паслала
Святочнае цяпло.
Пачатак існай ранічкі –
Чароўнае праменне,
Святочная зараначка –
Прыроды абуджэнне.
- Дык вось, дзеткі, на Вялікдзень існавала яшчэ адно павер’е,
нібыта сонейка на першы дзень Вялікадня “іграе”, струменіць
праменьчыкі. Гэта свята ў гонар сонца, абуджэння прыроды і
надыходу “вялікдзён” палявых работ. Пасля зімовага
адпачынку людзі будуць сеяць, палоць, касіць, жаць, а яшчэ да
гэтага свята прымеркавана хрысціянскае свята “Уваскрашэнне”
ўкрыжаванага Хрыста. Давайце прывітаем сонейка і павіншуем
са святам.
Дзеці, узяўшыся за рукі, праходзяць па кругу і спяваюць песню:
Свяці, свяці, сонейка,
Свяці, свяці, сонейка,
Каб нам было цёпленька,
Ай, люлі, люлі, люленькі-люлі
(Дзяўчынка выносіць святочны пірог на ручніку)
Пад хаткаю седзячы,
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Лусту хлеба дзержачы,
(Бабуля выносіць яечкі)
Яечкі качаючы, песенькі спяваючы,
Ай, люлі, люлі, люленькі-люлі.
(Пірог і яечкі ставяць на стол)
Бабуля. А цяпер, мае любыя, запрашаю да стала. Снедаць
будзем. Хачу вам нагадаць, што на Вялікдзень гатавалі багата
страў, але пачыналі снедаць пасля таго, як кожны паспрабуе
скрылёчак яечка, солі і хлеба. Таму запрашаю ўсіх адведаць
свянцоную страву.

Дзеці. Дзякуй, бабулька, як усё смачна! А мы ведаем, што на
Вялікдзень ходзяць у “жачкі”.
Бабуля. Сапраўды, хадзілі некалі ў “жачкі”. Адбывалася гэта так.
Дзеці раненька ішлі па хатах, казалі гаспадарам шчырыя
святочныя зычанні, жартавалі, дабраслаўлялі дом і ўсіх у доме,
а ў хляве – скаціну.
Дзеці. Ой, мы таксама хочам схадзіць у “жачкі”!
Бабуля. Ідзіце. Вас ужо даўно чакаюць. Прыход дзяцей заўсёды
прыемны, і вы будзеце гасцямі жаданымі, а за гэта ўсе вы
атрымаеце пачастункі. А зычанні добрыя падрыхтавалі?
Дзеці. Падрыхтавалі! І механоша ў нас ёсць.
Бабуля. Так, так. І торбу прыхапіце. Вас чакаюць пачастункі.
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(Гурт дзяцей адпраўляецца ў “жачкі”. Заходзяць у хату,
звяртаюцца да гаспадароў.)
Гавораць па чарзе:
А здрасце таму, хто ў гэтым даму,
Гаспадынечцы і гаспадару.
Ці не супраць гаспадар?
Дай жа, Божа, гаспадару
Жыці, быці, весяліцеся,
На Бога маліціся,
Добра пажывайце,
Бяды, гора не знайце.
Дзеці.
Я маленькі жачок,
Паўзу, як рачок,
Скачу, як жабка,
Дай яечка, бабка.
Не дасі яечка,
Уцячэ авечка,
Не дасі кока?
Заплюшчыцца вока.
Дзеці.
А ты, бабка, паварочвайся,
Ды ідзі, бабка, у клець,
Прынясі, бабка, нам пару яек,
Ды пару яек усім жачкам,
Гэчка, гэчка,
Вылезь з падпечка,
Жачкі запрашаюць,
Падарункі чакаюць.
(Гаспадары адорваюць дзяцей яечкамі.
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Дзеці сардэчна дзякуюць)
Дзеці.
Дзякуй людзям гаспадарлівым,
Што ў працы дбайныя,
Шмат усяго маюць,
“Жачак” шчыра вітаюць.
А бывай здароў, жыві сто гадоў,
А жыві болей, мей сто коней.
Хадзі каля рэчак, мей сто авечак,
Хадзі каля ладак, мей сто цялятак,
Хадзі каля нівак, мей сто свінак.
А мы госцікі недакучныя,
Недакучныя, ды нячастыя,
А ў гадок раз-разочак –
На вялікі дзень, на Вялікдзень.
(Дзеці развітваюцца і вяртаюцца да бабулі)
Бабуля.
Людзям дабра пажадалі –
Вось і пачастункі атрымалі.
Ну, хуценька яечкі даставайце,
Ды ў гульню пагуляйце,
Але спачатку моц яечак паспытайце.
А як гэта робіцца –
Няма каго саромецца,
Спачатку аб зубкі пастукайце,
Тады да вушка прыкладзіце –
Паслухайце.
Калі яечка гудзе –
Значыць, моцным будзе,
А калі не, значыць нехта разаб’е.
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Гульня “Біткі” называецца.
Дзеці гуляюць у біткі.
Дзеці. Прапаноўваем нас падтрымаць , разам з намі ў “біткі”
пагуляць.
Бабуля. Яшчэ адну гульню Вам хачу прапанаваць: чыё яйка
коціцца далей, жыццё таго будзе доўгае і прыгожае.
А ў каго не атрымаецца, хай вельмі не засмучацца. Ну, хто
хоча свой лёс паспытаць? Запрашаю пагуляць! (Дзеці круцяць,
катаюць яечкі). Напэўна, вас, дзеткі, у другіх хатах чакаюць, бо
вы госці чаканыя, ва ўсіх сем’ях паважаныя.

(Гучыць музыка. Выходзяць вядучыя)
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1 вядучы
Так вось у першы дзень свята, з самай раніцы, хадзілі дзеткі
ад хаты да хаты, стараючыся завітаць у кожную. Каб усіх
гаспадароў з Вялікім Днём павіншаваць, а ў знак падзякі жачкі
атрымаць.
2 вядучы
Свята наша працягваецца. Усе ў лепшае адзенне апранаюцца,
пры сустрэчы паважна вітаюцца ды цалуюцца.
1 вядучы
Вось і вечар настаў. Каля крайняй хаткі гурт моладзі. Гаманкія,
вясёлыя. Гэта, пэўна, валачобнікі. Іграючы, спяваючы, багатага
двара шукаючы, ідуць па вуліцы. А дапытаўшыся, прыйшлі яны
пад акно, да слаўнага пана, пана Івана.
2 вядучы
А вялікі гаспадар пан Іван даўно чакае. Паджадае ён светлых
святачкаў велікоднічкаў. Цэлы вечар чакае валачобнікаў у хату.
(Гучыць музыка. “Вясна прыйшла”. Прыходзяць валачобнікі.
Яны падыходзяць да хаты Івана )
Валачобнік
На першы дзень, на Вялікдзень
Валачобнікі сабіраліся.
Усе пяюць.
Валачобнікі – людзі добрыя,
Небывалыя, пажаданыя,
Нячаста ходзім, нямнога просім,
Толькі ў гадочак адзін разочак!
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Валачобнік
А мы ідзём, ідзём пад багаты дом,
Пад багаты дом “Дзень добры” даём,
Дзень добры таму, хто ў гэтым даму!
Гаспадарочак, слынны паночак,
Ці спіш, ляжыш, ці адпачываеш?
Ці нас, валачобнікаў, дажыдаеш?
Валачобнік
А ці ўслых табе нашы песенькі?
Валачобныя, велікодныя?
Калі няўслых, дык Бог з табою,
Калі ўслых, гавары са мною,
Адкрывай клямачку, заві ў хатачку.
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Гаспадар.
Перш чым зваць,
Час ужо і песню заспяваць,
Святочныя віншаванні сказаць.
Валачобнік
Дык чаго ж чакаць?
Ёсць што сказаць.
Гаспадар паважаны,
Людзьмі шанаваны,
Шмат дабра мае,
На чужое не спаганяе.
Валачобнік
Дай жа, Божа, пану гаспадару
Жыці, быці, шмат багацця нажыці,
Палавіну прадаці,
Частку валачобнікам даці.
Валачобнік
Дай жа, Божа, пану гаспадару,
Табе і тваім гасцям,
Каб вы пілі і елі,
Вясёленька сядзелі,
Добрыя думкі мелі.
(Спяваюць песню “Ой, свят вечар, свят”.)
Ой, свят вечар, свят!
Ой, ды нашы хлопцы
Пайшлі вандраваці.
Свят вечар, свят!
Ой, свят вечар, свят!
Пайшлі вандраваці,
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Лета даганяці.
Свят вечар, свят!
Ой, свят вечар, свят!
На новае лета,
Радзі, Божа, жыта,
Свят вечар, свят!
Ой, свят вечар, свят!
Ой, жыта, пшаніцу,
Усякую пашніцу,
Свят вечар, свят!
Ой, свят вечар, свят!
Ой, мы вандравалі,
У акно заглядалі,
Свят вечар, свят!
Ой, свят вечар, свят!
Ой, што бабка напякла,
Прынясі нам да вакна!
Свят вечар, свят!

Валачобнік.
О то не, пане гаспадару,
Песня спета проці лета.
А будзь жа весел, як вясна-красна,
А будзь жа ціхі, як ціха лета,
А будзь жа багаты, як багата восень.
А ты, гаспадынька, усё ж дагадайся
Патэльню – у печ, па яечкі – у клець,
Кавал сала прыхапі.
Прынясі ж нам кілбасы з шастом,
Кілбасы з шастом ды свінню з хвастом.
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Гаспадар.
Няма чаго даваць,
Самі пойдзем хутка жабраваць.
Валачобнік.
Не скупіся, гаспадынька,
Некалі заможна жыла,
Усякага дабра займела,
Цяпер нешта паскупела...
Гаспадынька-журавінка,
Адары нас, не мары нас.
Валачобнік.
Дай кожнаму пеюну
Хоць па яйку,
Ну, пачынальніку дасі парачку.
Валачобнік.
Нашаму механошу – пірог з галёшу,
Ну і ў торбачку яго яшчэ смачнага чаго.
Музыка.
У музыкі горка доля:
Што даюць - бярэ і тое.
Ой, нясі, нясі, гаспадынечка,
Фарбаваныя яечкі, сыр на талерцы,
А к таму сырчыку пшонны піражок.
К таму піражку – міску тваражку.
(Гаспадары адорваюць пачастункамі валачобнікаў)
Музыка.
Дзякуй гаспадару за пшонны піражок.
Валачобнік.
Дзякуй табе, пане за добрыя дары.
Каб дажыць да лета, ды лепей за гэта.
24

Валачобнік.
Пойдзем у тую хату,
Дзе моладзі багата.
Хто нас тут чакае, хай запрашае!
(Гурт ідзе да наступнага стала і спявае песню).
Валачобнікі.
Валачобнікі – людзі добрыя,
Небывалыя, пажаданыя.
Нячаста ходзім, нямнога просім,
Толькі ў гадочак адзін разочак.
Валачобнік да паненкі.
Дай, Божа, каб узрасла, ускрасла,
За добрага малайца замуж пайшла,
Каб пані не ганьбіла,
На вяселле папрасіла.
А мы будзем малайцамі,
Будзем дараваць чырванцамі.
Валачобнік да другой паненкі.
Просім, панечка, не гардзіцца,
Валачобнікам пакланіцца.
А ў нас хлопцы спраўныя,
Пяюць песенькі забаўныя.
Бацьку, маці пакланіся,
Ды замуж папрасіся,
Знаем, што не прагадаеш,
Добрага мужа атрымаеш,
Добра будзеш жыць
І нас благаславіць.
А пакуль трэба адарыць!
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(Дзяўчаты адорваюць валачобнікаў)
Валачобнік.
Дзякуй вам, паненкі, за добрыя дары.
Не будзем клясці, што цяжка нясці,
А будзем хваліць, што ўмеем дарыць.
А цяпер пойдзем у тую хату,
Дзе жыве красуня багата.
Валачобнік.
А лясь-пабразь у вакенца,
Выглянь, красуня, паненка.
Вось табе, Аленка, песня спета,
Песня спета проці лета,
Проці цёплага і вясёлага,
І вясёлага і здаровага.
Красна Аленка, не тамі гасцей,
Не тамі гасцей, падары хутчэй.
Курэц яек незлічоных.
А мы тыя яйкі самі пералічым,
Красну Аленку самі ўзвялічым.
Каб цябе, Аленка, камары не елі,
Камары не елі, мошкі не кусалі,
Хлопцы цалавалі.
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Валачобнік.
А вось у гэтай хаце
Мы будзем госці жаданыя,
Жывуць тут гаспадары паважаныя.
(Пяюць песню “Валачобнікі – людзі добрыя”)
Валачобнік.
Ці ў доме пані гаспадыня,
Гаспадынька прутка,
Сабірайся хутка,
Піражок пад пашку.
Душа на распашку.
Кілбасы не шкадуй,
Таксама пачастуй.

(Гаспадыня частуе)
Валачобнік.
Дай жа, Божа, пані гаспадыні
Жыці, быці, дзетак пажаніці,
Унукаў дачакаць
Ды нас у госці запрасіць,
Калі ёсць яшчэ чым дарыць.
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Механоша.
А пакуль дзякуем
За тое, што адарылі,
Добрым словам прывіталі,
Са спагадай сустракалі.
Музыка.
Жывіце здаровы ды будзьце багаты.

(Спяваюць песню “Бывайце здаровы, жывіце багата”)
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Дадатак 5

Свята “Саракі”

Свята “Саракі”
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Дадатак 6

Масленіца

Масленіца
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Дадатак 7

Абрад “Заручыны”

Абрад “Заручыны”
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Дадатак 8

Дабрачынны кірмаш

Дабрачынны кірмаш
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Дадатак 9
Гульня “Знаўцы народных абрадаў і традыцый”
Дадзеная ілюстраваная гульня зроблена па тэме “Звычаі і
абрады” беларусаў”. Зварот да яе тлумачыцца тым, што ў
нашым грамадстве ўзнікла цікавасць да народных
традыцый і культурных каштоўнасцей, бо фарміраванню
светапогляду маладога пакалення садзейнічае яго
далучэнне да культуры свайго народа. Традыцыйныя
святы на Беларусі- адметная фальклорная з’ява, таму
асноўнаймэтай навучальных устаноў павінна стаць іх
аднаўленне, падтрымка, папулярызацыя. Вучні, якія
займаліся распрацоўкай гульні, з’яўляюцца членамі
інавацыйнага праекта, створанага ў нашай школе па
ўзнаўленні і адраджэнні звычаяў і абрадаў у нашай
мясцовасці,. Прапанаваная гульня разлічана на вучняў 7-8
класаў з мэтай садзейнічання фарміраванню жыццёвых
каштоўнасцей, замацаванню ў сабе станоўчых якасцяў.
Задачы дадзенай гульні: узнаўленне ведаў, звязаных з
каляндарнымі і сямейнымі абрадамі і народным
мастацтвам беларусаў, ахова і зберажэнне традыцыйнай
народнай спадчыны, развіццё фальклорна-мастацкіх
уменняў і здольнасцяў, творчага патэнцыялу
школьнікаў.Гульня распрацавана ў праграме MS WORD,
ілюстрацыйны матэрыял часткова ўзяты з Інтэрнэта без
указання аўтарства, часткова- уласныя фотаздымкі
ўдзельнікаў гульні.
1.Як называлася свята, якое адзначалася ў гонар бога Вялеса,
які з’яўляўся ахоўнікам жывёлы.Асноўнымі стравамі на ім былі
малочныя.Ганаровае месца займалі бліны, тварог, смятана,
33

сыры.А як называўся абрад, які павінен быў спрыяць
абуджэнню прыроды?
а)Масленіца- спальванне чучала;
б)Каляды- ваджэнне казы; в)Купалле- качанне па расе.

2.Як называўся дзень сустрэчы птушак, які адзначаўся 22
сакавіка ?
а)Саракі;
б)Герасім Гракоўнік;

в)Благавешчанне.
3.Свята Благавешчанне звязана з прылётам:
а)буслоў;
б)гракоў;

в)сарок.
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4.Як называецца свята за тыдзень перад Вялікаднем, сімвалам
якога з’яўляюцца галінкі вярбы?
а)Благавешчанне;
б)Вербная;
в)Аўдоцця Вясноўка.

5.Які абрад існаваў раней, калі ў калодзеж кідалі зярняткі маку,
асвечанага ў дзень Макавея, мяшалі ваду кіёчкамі,
прыгаворваючы:” Макарка-сыночак, вылазь з вады, разлі слёзы
па святой зямлі”?

а)выкліканне дажджу;
б)выкліканне снегу;
в)выкліканне сонца.
6.З якой мэтай падчас вяселля раздавалі кожнаму кожнаму
кашу з пшана і маку?
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а)каб хутчэй нарадзіліся дзеці;
б)каб добра вялася гаспадарка;
в)каб у маладых было заўсёды шчасце.

7.З якой мэтай нявесце падчас вяселля здымаюць вэлюм і
завязваюць або накідаюць прыгожую хустку?
а)сімвалізуе, што яна стала жанчынай;
б)каб была добрай гаспадыняй;

в)благаслаўляюць на добрае жыццё.
8.Абрад памінання, які прысвячаўся цэламу роду. Гэта галоўныя
Вялікія Дзяды. Лічылася, што ў гэты дзень душы памерлых
продкаў прыходзілі да жывых, глядзелі на нашчадкаў,
радаваліся іх поспехам і сумавалі, калі штосьці робіцца не так:
а)Радаўніца;
б)Траецкія Дзяды;
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в)Змітраўскія Дзяды.
9.Свята, калі ў прыродзе адбываюцца значныя змены(зямля
замыкаецца на зіму). Для беларускіх дзяўчат гэта было свята
надзеі на замужжа:
а)Пакровы;
б)Хрышчэнне;

в)Саракі.
10.Пасля Тройцы, паводле павер’я, выходзяць русалкі і на
працягу тыдня бавяцца, гуляюць на палях, у гаях, каля рэк і
азёр. Гэты тыдзень называецца русальным. Што абазначаюць,
па ўяўленнях беларусаў, русалкі?
а)душы памерлых дзетак, душы тапельцаў і людзей,якія загінулі
на русальным тыдні;
б)дзяўчат-чараўніц;
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в)небяспечных дзяўчат, ад якіх можна загінуць.

11.Да нашага часу ў вясельным абрадзе захаваўся звычай
“лавіць зайца”. У чым яго сутнасць?
а)перапранацца іншым людзям у жаніха і нявесту;
б)перагароджваць дарогу маладым, браць выкуп;

в)выкрадаць маладую.
12.Той, хто змог у поўнач з 6 на 7 ліпеня адшукаць і сарваць яе,
станавіўся самым багатым чалавекам і валодаў незвычайнымі
здольнасцямі. Пра якую кветку ідзе размова?
а)сон-трава;
б)маці-і-мачаха;
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в)папараць-кветка.
13.Яшчэ і сёння, калі ў дзень свята здараецца навальніца і кагонебудзь заб’е маланка, на вёсцы тлумачаць, што гэта
разгневаны ….. пакараў бедалагу за вялікія грахі перад Богам.
Пасля гэтага свята забаранялася купацца ў рэках і азёрах,
быццам бы чэрці маглі зацягнуць чалавека на дно, каб забраць
душу. Якое свята маецца на ўвазе?
а)Ілля;
б)Макавей;

в)Юр’е.
14.Як называецца паслявясельны звычай, калі на працягу тыдня
сваякі- родзічы маладажонаў- запрашаюць і ходзяць адзін да
аднаго ў госці з мэтай больш цеснага знаёмства?
а)Заручыны;
б)Перазовы;
в)Сватанне.
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15.У гэтае свята , закончыўшы вячэру, усе ідуць спаць, але са
стала вячэру не прыбіраюць, а пакідаюць да ранку. Пра які
сямейны абрад ідзе гаворка?
а)Дзяды;
б)Хрэсьбіны;

в) Вяселле.
16. Звычайная ў гаспадарцы рэч, да якой ставіліся як да жывой
істоты- з павагай. Набыўшы яе, не карысталіся адразу, а
імкнуліся “задобрыць”. Гэта рэч выкарыстоўвалася і ў народнай
медыцыне, а таксама, калі аддавалі дзяўчыну замуж (“садзілі
на пасад”). Адна частка яе выкарыстоўвалася як абрадавы
паднос, але галоўная яе роля звязана з прыгатаваннем хлеба.
Што гэта за рэч?
а)цэбар;
б)дзяжа;

в)гляк.
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17.У час гэтага абраду “вазілі” бабу і кумоў на баране. Каб не
сядзець на кокай баране, яны адкупляліся частаваннем гасцей, і
тады ім на барану клалі падушкі. Пра які абрад ідзе гаворка?
а)хрэсьбіны;
б)народзіны;

в)вяселле.
18.Пра які святочны дзень кажуць: “Да абеду пашуць, па абедзе
плачуць, а к вечару скачуць?”
а)Купалле;
б)Радаўніца;

в)Юр’е.
19.Якая сямейная традыцыя дазваляе хадзіць у госці па
ўласным жаданні, без запрашэння?
а)адведкі;
б )перазовы;
в)провады ў армію.
41

20.На гэта свята запальвалі вялікія васковыя свечкі. Іх старалася
мець кожная сям’я, яны асвячаліся ў царкве і мелі цудадзейную
сілу. Галоўным іх прызначэннем была ахова дома. Пра якое
свята ідзе размова?
а)Масленіца;
б)Грамніцы;

в)Мікола.
21. У гэтае свята на беразе ракі ці возера раскладваюць
вогнішча, вакол вогнішча водзяць карагоды, скачуць праз
яго,збіраюць зёлкі,якія , лічацца, маюць цудадзейную сілу. Якое
яшчэ абрадавае дзеянне робяць на гэтае свята?
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22.Рухомае свята (ад 4 красавіка да 8 мая).У гэты дзень
разгаўляюцца пасля сямітыднёвага посту, фарбуюць яйкі,
пякуць пірагі,рыхтуюць “пасху”. Калі ў гэтым годзе адзначаюць
гэта свята?

23.У гэты дзень наводзяць парадак, мыюцца ў лазні, гатуюць
стравы( іх колькасць павінна быць няцотнай) і ладзяць
абрадавую вячэру, якая пачынаецца з малітвы,успамінаюць
добрым словам памерлых родзічаў, стол пакідаюць
непрыбраным. З якой мэтай?
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24. Вяселле- гэта народная опера са шчаслівым канцом.З кім
асацыіруюцца на гэтым абрадзе голуб і галубка?Што азначае
рытуальнае дзеянне- ступіць на ручнік?

25.У час гэтага свята людзі палілі вогнішчы на ўзвышшах, пяклі
бліны. Навошта яны гэта рабілі?

26.Вяселле- гэта цыкл абрадаў і ўрачыстасцяў, якія
суправаджалі шлюб. Як называецца адзін з этапаў, калі
напярэдадні вяселля да нявесты прыходзілі сяброўкі, суседкі?

27.Гэта восеньскае свята з’яўляецца адметнасцю беларусаў, бо
ў суседніх народаў такога абраду няма. Да гэтага часу ўсе
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палявыя работы заканчваліся і нават стараліся схаваць увесь
сельскагаспадарчы інвентар, асноўная праца ад гэтага часу
працягвалася ў гумне, асеце, млыне.
Як называецца гэтае свята?

28.На гэтае свята і ўвогуле да 19 студзеня калядоўшчыкі ходзяць
па хатах, водзяць “казу”, носяць “зорку”, славяць песнямі
гаспадароў і за гэта атрымліваюць пачастунак. Каму і чаму
прысвячаецца гэтае свята?

29.Маска казы з’яўляецца сімвалам Калядаў. А хто яшчэ
з’яўляецца галоўным героем святочнага шэсця?
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30.Каляндарныя святы падзяляюцца на восеньскія, зімовыя,
веснавыя і летнія. У якую пару года святаў больш?
Правільныя адказы:
1.а ; 2.а;3.а; 4.б; 5.а;6.в; 7.а; 8.в; 9.а; 10.а; 11.б; 12.в; 13.а;
14.б; 15.а; 16.б; 17.а; 18.б; 19.а; 20.б;
21.Купалле. Дзяўчаты кідаюць вянкі на ваду і варожаць па
іх руху.
22.Вялікдзень. 20 красавіка.
23.Дзяды. За сталом пачастуюцца душы памерлых
продкаў, а
рэшткі страў назаўтра аддадуць жывёлам і птушкам.
24.Голуб і галубка- малады і маладая. На ручнік ступіцьусё жыццё разам пражыць.
25.Масленіца. Каб паскорыць надыход цяпла, а бліны
нагадваюць сонца, якое прыносіць вясну.
26.Зборная субота (панскі вечар, вянкі, дзявічкі, суборы)
27.Багач
28. Каляды. Святкуюць у гонар зімовага сонцастаяння і
Народнага Збавіцеля.
29.Мядзведзь
30. Увесну
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Дадатак 10

Часы духоўнасці з айцом В. Вабішчэвічам

Часы духоўнасці з айцом В. Вабішчэвічам
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Дадатак 11

У нядзельнай школе з выкладчыцай Пацеенак Т.М.

У нядзельнай школе з выкладчыцай Пацеенак Т.М.
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Дадатак 12

Сустрэча архіепіскапа Полацкага і Глыбоцкага Феадосія

Сустрэча архіепіскапа Полацкага і Глыбоцкага Феадосія
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Дадатак 13

Мерапрыемства ў дзіцячай бібліятэцы, прысвечанае Дню
праваслаўнай кнігі

Мерапрыемства ў дзіцячай бібліятэцы, прысвечанае Дню
праваслаўнай кнігі
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Дадатак 14
Сцэнарый адкрыцця музея “ Сялянская хата”
Чытаецца верш А. Грачанікава “Бацькоўскі парог”.
Чакае нас
Мноства дарог.
Нас вабяць
І далі і высі.
Але на бацькоўскі
Парог
Абавязкова
Вярніся
Каб сэрцам
Глыбока адчуць,
Як водар
Нясуць медуніцы,
Як сосны
Над кручай гудуць,
Як звоняць
Світальна крыніцы.
………………………
Усё,
Што народ наш стварыў,
Аберагаць мы
Павінны –
І песню ўраджайную
Ніў,
І мірнае неба
Айчыны.
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Чакае нас
Мноства дарог.
Нас вабяць
І далі і высі.
Але
На бацькоўскі парог
Абавязкова вярніся.
Гучыць песня “Родная хата”
Сцэнка“ У нас – уваходзіны ”(прывітальная песня)
Вітольд: Жонка!
Валянціна:
(аднекуль) Га – а !
Вітольд: Хадзі сюды !
Валянціна:
Чаго ?!.
Вітольд: Паглядзі, што я ад бабкі Магрэты прыцягнуў!
Валянціна:
Я табе прыцягну!
Вітольд:
(смяецца). Ужо!… Ідзі падзівіся !
(З’яўляецца гаспадыня з кашолкаю ў руках.
Убачыла куфар,
пакідае кашолку ля ўваходу , набліжаецца да
Вітольда)
Валянціна:
Во дурань ! Скрыню прывалок…
Вітольд: Якая табе скрыня?! То ж куфар! Антыквар !
Валянціна:
Навошта нам гэтая старэча, хутка імпартны
гарнітур купім!.
Вітольд:
Разбеглася… Ты яго яшчэ дастань… А тут –
прыгожа,
зручна дый без чаргі.
52

Валянціна:
(спахапіўшыся). А вой, галава мая дурная!
Добра, што пра
чаргу ўспомніла! Мне ж бегчы трэба! (кідаецца да
кашолкі).
Вітольд:
Куды цябе нясе?
Валянціна:
Як гэта – куды? За баранкамі вядома.
Вітольд:
(Здзіўлена) Якія баранкі?!
Валянціна:
Міёрскія. З макам. Смачныя!…
Вітольд:
(узрушана). Во, здурнела баба!… Госці хутка ў
двор
пачнуць збірацца, а яна пяткі намыліла!..
Валянціна:
(лагодна). Які ж ты у мяне дурненькі! Чай ды
баранкі – сядзі хоць да ранку. Ну я пабегла!
(Накіроўваецца да выхаду, прыхапіўшы кашолку.
Вітольд
хоча яе затрымаць, але Валянціна, адмахнуўшыся, выходзіць)
Вітольд:
Во гаспадыні пайшлі!… (Агледзеўшы хату). З чаго
тут і пачынаць? Да раніцы аднаму не ўправіцца…

Вядучы 1: Як неба высокае, яснае, чыстае
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Вітае блакітам і сонца святлом,
Так нашая школа ўсіх запрашае
У добры, утульны і светлы свой дом.
Вяд. 2: Сёння ў нашай школе свята
І гасцей у ёй багата.
Усіх на свята запрашаем
І сардэчна вас вітаем:
І дарослых, і дзяцей,
І шаноўных усіх гасцей.
Шанаванне добрым людзям,
Хай вам радасці прыбудзе.
Вітаўт наш слаўны музей адкрывае
З радасцю шчырай усіх нас прымае.
Вяд.3: Трэба ведаць- сэрца просіць,
Як дзядам, бацькам жылося…
Як сахой даўней аралі,
Як смыком зямлю бярлялі,
Як з сявалкі збожжа-зерне
Рассявалі чорнай жменяй…
Трэба ведаць, што зазналі,
Як на пана працавалі…
Трэба ведаць і пра тое,
Апраналі што? Якое?...
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Вяд.1: Добры дзень, паважаныя сябры, дзеці, настаўнікі, госці!
З цудоўнай нагоды сабраліся мы сёння ў нашай школе.
Паважаны Вітольд Антонавіч запрасіў нас да сябе, каб
раздзяліць з ім вялікую радасць, справу яго жыцця- адкрыццё 4
музея. Сёння на тэрыторыі школы мы можам убачыць сведку
гісторыі, хату, у якой маглі б раней жыць нашы з вамі дзяды і
прадзеды, музей, які, спадзяёмся, без цікавасці ніхто не зможа
прайсці.
Вяд.2 : Сюды ўсе пойдуць, каб вучыцца,
Мастацтвам душы саграваць,
Каб не згубіць традыцый,
Дабро мастацтва ўхваляць.
Хай наваселле будзе ў музея,
Як адраджэння слаўная пара,
Для спраў і творчасці здзяйснення,
Спрыяльная і светлая зара!
Вяд.3: Для кожнага з нас, беларусаў, дзедаўская сядзіба – тая
спадчына, матэрыяльная і духоўная, якую атрымалі мы ад
продкаў і якую павінны годна перадаць сваім дзецям і ўнукам.
Што страцілі мы з гэтай спадчынай? Што прыдбалі за свой
век? Уздыхаць па старых рэчах, вяртацца да старога ўкладу
жыцця не варта, але ведаць, як жылі нашы дзяды-прадзеды, трэба.
Вяд.1: Давайце ўспомнім, як усё пачыналася.
(Паказ прэзентацыі “Стварэнне музея”)
Вяд.2: Для прывітальнага слова на сцэну запрашаецца дырэктар
ДУА “Міёрская сярэдняя школа №3” Атрошка В.Г.
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Вяд.1: Захавальнік часу
ў музеі працуе,
Службу Айчыне верна нясе.
Памяць гісторыі,
Доўгую, вечную,
У рукі стагоддзям перадае.
На сцэну запрашаецца В.А. Ермалёнак (адзначае рупліўцаў,
дабрадзеяў музея і ўручае ўзнагароды)

Вяд.2: Гэтая песня гучыць у гонар нашага знакамітага В.А. (
песня ў выкананні настаўнікаў)
Вяд.3: Расчыняйце брамуЕдуць госці,
Едуць з краёў дальніх,
З маладосці.
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Расчыняйце брамуСёння свята:
Льюцца з вокнаў песні,
Скача хата…
Шаноўныя госці, зараз запрашаем вас на кароткую завочную
экскурсію па нашым музеі.
Прэзентацыя слайды 12-24
Вяд.1: На сцэну запрашаюцца Старшыня Раённага Савета
Дэпутатаў Баніфатава Марыя Мікалаеўна, Намеснік Старшыні
Райвыканкама па сацыяльных пытаннях Стальмачонак Таццяна
Алегаўна, Загадчык аддзела адукацыі , спорту і турызму Драба

Валерый Анатольевіч.
Вяд2. Шаноўныя госці,
Просім вашай мілосці,
Каб вы вясёленька сядзелі,
Добрыя думкі мелі,
І танцаваць разам з намі хацелі! ( танец “Крыжачок”)
Вяд.3: У нас сёння госці цікавыя,
З усёй акругі сазваныя.
З Мінска, што не далёка і не блізка!
З Верхнядзвінскага раёна, самага цёплага і зялёнага!
З суседкі-краіны найблізкай,
З Латвіі квяцістай.
Рады вас вітаць у нашай школе!
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На сцэну запрашаюцца прадстаўнікі рэдакцыі мясцовай газеты
“Міёрскія навіны” Матэленак Леанід Аляксандравіч і Басікірская
Алена.
Вяд.1: Для вас танцуюць вучні 5 “Б” класа. Танец “Закаблукі” !
Сустракайце!
Вяд.2 : Госцейкі дарагія, можа вы што хочаце пажадаць В.А. і
яго музею? Калі ласка, просім на сцэну!
Вяд.3 : Бачу, што нашы госці па добрай песні засумавалі.
Музыканцікі! Такую песню зайграйце, каб усюды было чуваць,
што ў нас сёння свята вялікае. (песня “Сабірайся ў госці, мой
дзядок” )
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Вяд.1: На сцэну запрашаюцца гаспадар і гаспадыня нашага
свята : В.А. і В.Г. Да вас прыйшлі яшчэ госці, сустракайце!

Сцэнка- адорванне гаспадара і гаспадыні
Госць 1: Добры дзень таму, хто ў гэтым даму.
Ці не супраць, гаспадыня,
Каб да вас завітаць, віншаванні свае перадаць.
Госць 2: Мір вашаму дому!
Быць пірагу ядому!
Мы людзі добрыя,
Небывалыя, пажаданыя.
Жадаем вам жыці- быці,
Шмат багацця нажыці.
Даўно да вас мы збіраліся,
Ды ледзь-ледзь сабраліся.
Палотны пабялілі, уборы пашылі,
Квасу наварылі,
Усё парабілі- і ў дарогу!
Госць 3: Дай Вам Божа, добрая гаспадыня,
Доўга жыці, вясёлай быці!
Госць 4: А будзь жа ты, гаспадар, весел, як вясна - красна.
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А будзь жа ты багаты, як багата восень.
1-я госця.
Мы дорым вам падкову, каб найлепшыя знаходкі вам прыносілі
ў музей!
2-і госць.
Хай жа будзе тут заўсёды
Так заможна, як нідзе.
Хай да знаходак будзе чаю сподак,
Каб аж і мёд па барадзе. (дораць мёд і сподак)
2-я госця. А вось шматок саломы. Калі, крый Божа, давядзецца
каму-небудзь з вас упасці, няхай заўсёды будзе саломка пад
рукой. (дораць шматок саломы)
3-я госця.
Уваходзіны спраўляем.
Хай жывуць гаспадары,
Мы цяпла ім пажадаем,
Гэта ўжо не на двары. ( дораць свечку)
3-і госць.
Каб не зведаць вам ні кратаў
I ні торбы жабрака,
Мы жадаем шчасця ў хату
I з дабром дамавіка. (дораць дамавіка)
4-я госця. Мы са святам ўваходзін
Вас прыйшлі павіншаваць.
Хай вам Бог заўсёды годзіць
Шчасця – радасць нажываць. ( дораць пірог)_
5-я госця.
Мы жадаем вам пражыць
Шмат гадоў і трошкі.
Ворах шчасця вам нажыць
І дабротаў ношку. (дораць кошык)
6-ы госць.
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З вашай працы, з Божай ласкі
У цяжкую эпоху
Вы займелі дом-музей уласны,
Ну, і дзякуй Богу. (дораць грошы)
7-я госця. А гэта наш самы галоўны падарунак – абраз Божай
Маці. Няхай яна на працягу ўсяго жыцця зберагае Вас і ваш
дом- музей ад нячыстай сілы.
Вяд.1: У падарунак гаспадару і гаспадыні прагучаць частушкі!

Вяд.2: Яшчэ ён не пусты,
Наш куфар старажытны.
Цвіце ў ім лён густы
І каласіцца жыта.
У куфры тым ляжаць
З ільну і кветак скарбы.
Лясы і сенажаць
Далі свае ім фарбы.
Не буду варажыць
Аб густах і жаданнях:
Я знаю: скарб ляжыць
У куфрах старадаўніх.
Вяд.3: Шаноўныя сябры, прапануем вам адгадаць загадкі і
даведацца, якія скарбы схаваны ў куфэрку.
1. Чараўнічай сілай, мабыць,
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Да сябе яно нас вабіць.
Між людзей няма таго,
Не глядзеў бы хто ў яго.
Хто ў яго зірнуць ахвочы,
Сам сабе той гляне ў вочы.
(Так, гэта люстэрка.)
2.Бакі выпуклыя, шыйка- звужаная, мае ручку, носік-дзюбку.
(гарлач)
3.Зручны абутак, сплецены з лыка, лазовай кары, бяросты ці
пянькі.
(лапці)
4.На іх, расшытых часта пеўнямі, хлеб-соль падносім да гасцей…
(ручнік)
5. Гэтыя вырабы радуюць нас усімі колерамі вясёлкі, шматлікімі
ўзорамі. Смела суседнічаюць яны з сучаснымі дыванамі.
(посцілкі)
6.Маленькі, гарбаценькі ўсё поле абскакаў.
(серп)
7.Чым больш кручуся, тым больш таўсцею.
(верацяно)
8.Ідзе- ідзе, а з месца не сойдзе.
(гадзіннік)
9.Не разыначка я, а мяне ўсе смакуюць, не дзяўчыначка я , а
мяне ўсе цалуюць. (лыжка)
Вяд.1: Для вас танцуюць вучні 8”В” класа. Танец “Церніца”
Вяд.2: Як усё- такі добра, Юра, што мы нарадзіліся з табой у
такой прыгожай краіне, вучымся ў нашай 3-яй школе, маем
такіх апантаных настаўнікаў, і , наогул, жывём сярод такога
таленавітага народа.
Вяд.3: І пакуль будзе жыць наш народ, датуль будуць
заварожваць нашу душу песні, весяліць сэрца вясёлыя танцы і
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трапныя жарты, расказваць пра мінулае рэчы з нашага
этнаграфічнага музея.
Чытальнік: урывак з в. “Матчына хата” Р. Барадуліна
Лазой згінаючыся ніцай,
Дзяды прасілі абразы:
-Не дай Бог тры разы жаніцца,
Не дай сяліцца тры разы!..
Жылі ці бедна, ці багата,
Ды як вядзецца з тых вякоў,
Агорвалі так-гэтак хату
Прапрадзеды, бацькі бацькоў.
Сусед дапамагаў парадай
Ды бедаваннем над жыццём.
Гасцю былі заўсёды рады,
Хоць хлеб не частым быў гасцём.
Хай будуць сцежкі невядомы
І гору і бядзе ў той дом,
Што мы завём бацькоўскім домам,
Што хатай матчынай завём.
Песня “Малітва”
Вяд.1: А на развітанне хочам пажадаць вам усяго добрага. Каб у
вашых дамочках, у вашых садочках усё радзіла і пладзіла. Жыць
ды маладзець, багацець ды дабрэць! Здаровы бывайце, нас не
забывайце.Жадаем вам долі, здароўя, як у таго дуба, каб жылі
люба!
Вяд.2: Для вас гучыць песня “Добрага здароўя вам усім”
Вяд.1: Не мінайце нашай школы,
Прыязджайце вы да нас.
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Мы заўсёды прывітаем
І сустрэнем добра вас!
Вяд.2: Ну а зараз запрашаем
Усіх шаноўных мы гасцей
У такі новы і цікавы
Этнаграфічны наш музей!

Адкрыццё музея (ля ўваходу)
Вяд.1. Людзі добрыя!
Сёння свята ў нас,
Нібы казка!
Падыходзьце бліжэй,
Калі ласка!
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Гучыць песня “Калі ласка”
Вяд.2.Ой, зайграйце, музыкі,
Бо настаў час вялікі.
Хай вяселле звініць навакол!
Хай цудоўнае свята ўвойдзе ў хату,
Хай музей сустракае гасцей!
Танец 6-ыя класы
Вяд.1.Ганаровае права першымі пераступіць парог новага
музея прадастаўляецца…Стальмачонак Таццяне Алегаўне,
Баніфатавай Марыі Мікалаеўне, Драба Валерыю
Анатольевічу.……………………………………………………….
Вяд.2.Мы звычай бабуль сваіх зберагаем
Усіх гасцей хлебам-соллю вітаем.
Кожны з вас будзе ўсмешкай сагрэт,
Калі ласка, прыміце наш хлеб!
(Разразанне стужкі)
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Дадатак 15
Даследчая праца
“Асаблівасці вясельнага абраду на Міёршчыне”
Змест

1.Уступ………………………………………………………….с.1
2.Галоўная частка:……………………………………………..с.2-9
а)спрыяльныя і неспрыяльныя перыяды для вяселля;
б)асноўныя этапы вяселля і іх значэнне;
в)перадвясельны перыяд;
г)вяселле;
д)паслявясельны перыяд;
е)асаблівасці вясельнага абраду на Міёршчыне;
3.Заключэнне…………………………………………..………с.10
4.Спіс
літаратуры……………………………………………………..с.11
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Уводзіны
Калі я бралася за гэтую даследчую працу, я ведала, што
наша краіна багата на розныя святы і абрады, але я не ўяўляла
сабе што іх так шмат. Мне вельмі шкада, што многія з іх зніклі
назаўсёды з нашай гісторыі. Гэта адбывалася па многіх
прычынах, але галоўнай было знікненне сялянства, а таксама
тое, што беларусаў многія не лічылі самастойнай нацыяй, і яны
пачалі губляць свае карані. Але не ўсё так дрэннна на першы
погляд, бо некаторыя святы і абрады пачынаюць аднаўляцца, і
гэта прыемна бачыць. Зразумела, мы ніколі не вернем
поўнасцю тое, што страчвалі вякамі, мы можам толькі ў нейкай
ступені ліквідаваць белыя плямы нашай культуры. Я разам з
вучнямі 8-ых класаў з’яўляюся ўдзельніцай інавацыйнага
праекта “Звычаі і абрады беларусаў”, у рамках якога мы
вывучаем і стараемся адрадзіць некаторыя абрады. Асабіста
мяне зацікавіў абрад “Вяселле”. Каб падрабязней вывучыць яго,
я пазнаёмілася з літаратурай па тэме, сустрэлася з жыхарамі
Міёр і Міёрскага раёна, сабрала фотаздымкі вяселляў розных
часоў.
У галоўнай частцы змешчаны матэрыял пра асноўныя
этапы вяселля на Беларусі, таксама ў нас, на Міёршчыне. У
дадатку змешчаны фомаздымкі з вяселляў розных часоў, запісы
ўспамінаў людзей, вясельныя песні. Спіс літаратуры дадзены
для таго, каб той, хто захоча падрабязней пазнаёміцца з
дадзеным абрадам, лёгка знайшоў матэрыял па тэме.
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Галоўная частка
Абрад вяселле - адзін са старажытнейшых абрадаў ва
ўсходніх славян. Ён адносіцца да святочнага каляндара.
Калі пахаронны абрад адмяняў сістэму каляндарных
святкаванняў, радзільна-хрэсьбінны абрад уваходзіў у сістэму
каляндарных адносін, дык вось вясельны павінен быў
падладжвацца пад рытмы каляндарных сведчанняў, цалкам
залежыў ад спрыяльных перыядаў.
У народным календары ёсць перыяды часу, калі вяселле строга
забаранялася і , наадварот, два перыяды, калі для вяселля быў
спрыяльны час, а трэці дапускаў правядзенне святкавання, але
да яго былі стрыманыя адносіны з боку народа.
Вясельны абрад па сваей структуры быў болей
складаны,чым радзільны ці пахаронны. Ен убіраў у сабе двух ці
трохтыднёвы перадвясельны перыяд, затым ішло вяселле.
Потым ішлі паслявясельныя рытуалы, якія расцягваліся на
ўвесь год.
На тэрыторыі Беларусі зліліся шматвякавыя традыцыі:
народная (язычніцкая), і хрысціянская (праваслаўная). На
працягу доўгіх часоў гэтыя рэлігіёзна-культурныя традыцыі
ўзаемапранікалі і ўзаемадапаўнялі адна адну. Пазнейшая па
паходжанні і распаўсюджванні хрысціянская культура ўбірала ў
сабе некаторыя гістарычныя традыцыі нашых продкаў і зрабіла
іх духоўнай спадчынай.
Важнейшай часткай хрысціянска-язычнага календара
з’яўляліся пасты,у час якіх вяселле не адбывалася. Пасты
выключаюць ужыванне ежы жывёльнага паходжання,
вясельных мерапрыемстваў, выконвання абавязкаў паміж
мужам і жонкай. Царква ў час пастоў не вянчае маладых. У
традыцыйным народна-праваслаўным календары чатыры
асноўныя пасты:
1.Калядны
2.Вялікі
3.Пятроўскі
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4.Успенскі.
Таксама вянчанне ў храмах не адбываецца ў аўторак,
чацвер і напярэдадні вялікіх свят. Не спраўляюць вяселле
таксама і на Каляды. Трэба ўлічваць фазу луны, не граць
вяселле ў высакосны год і ў маі месяцы. Вяселле трэба аднесці
на 1год, калі адбылася смерць родных.
Першы спрыяльны перыяд для вяселля- ад канца жніўня да
Каляднага паста, за выключэннем памінальнага тыдня (трэці
тыдзень пасля Пакроваў).
Другі перыяд- гэта зімні Мясаед– 21 снежня і заканчваецца
напярэдадні Масленічнага тыдня. Ёсць яшчэ і трэці перыяд,
калі дапускалася вяселле. Пачынаецца ён ад Сёмухі,
завяршаецца перад Пятроўскім пастом.
Традыцыйнае народнае вяселле складалася з трох этапаў:
1.Перадвясельны
2.Вясельны
3.Паслявясельны
Першай адпраўной кропкай ў перадвясельным этапе
з’яўляецца сватаўство.
Гэта прадуманы крок перш за ўсе з боку родных жаніха, ен
захаваў у сабе момант нечаканасці: адказу з боку родных
нявесты ці яе самой. Таму да сватаўства падыходзілі вельмі
адказна. Спрыяльны дзень для гэтага лічыўся чацвер.
Ключавой фігурай ў абрадах перадвясельнага перыяду, а
таксама ў рытуале вяселля з’яўляецца сват.
Гэта чалавек старэйшы за сорак гадоў, які мае сям’ю і дзяцей.
Ён павінен мець аўтарытэт, правіць ходам падзей,
падтрымліваць неабходны рытм святочнага дзейства.
З моманту, калі сват пераступіў ганак хаты будучай нявесты,
пачынаецца перадвясельны перыяд. Задача свата- знайсці
ўзаемаразуменне паміж двума родамі. Сват адпраўляўся на
заручыны з боханам хлеба і напіткам. Сватаўство лічылася
паспяховым, калі ў канцы застолля маці будучай нявесты
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прыступала да рытуала (у бутэльку, якую прынёс сват, яна
насыпала зерня, заварочвала ў ручнік і аддавала госцю).
Вельмі хваляваліся пра вопратку для маладых. Яна павінна
была быць белага колеру.
Гэты колер сімвалізуе пераход маладых ад юнацтва да
дарослага жыцця.
У апошні час жаніх апранаецца ў адзенне цёмнага колеру,а
нявеста, як і падабаецца, у белае адзенне. Трэба ўдакдадніць,
што белае адзенне з фатой мае права апрануць толькі нявестадзяўчына. У другіх выпадках нявеста павінна падабраць
вопратку іншага колеру (бэжавае, ружовае, блакітнае). Калі
нявеста цяжарная, яна павінна апрануцца ў чырвонае адзенне.
Па гэтай жа прычыне маладая павінна была апрануць вопратку
чырвонага колеру на другі дзень вяселля,таму што пасля
першай шлюбнай начы яна магла стаць носьбітам дзіцяці, а
чырвоны колер з’ўляецца абярэгам (па народных павер’ях). Да
выбару адзення нявесты трэба падыходзіць вельмі ўважліва.
Вопратка павінна была закрываць грудзі,плечы, ногі.Фату і
плацце трэба было лепей купляць у сераду, туфлі - у пятніцу.
Нельга даваць мераць фату ці плацце іншым людзям.
Важным атрыбутам вопраткі маладых з даўніх часоў
з’яўляюцца абярэгі. Так маладым на вопратку прышпільвалі
шпільку, клалі лісце рабіны ў абутак,а плады - у кішэні. Пры
нявесце павінна была быць свянцоная на Вялікдзень соль. Клалі
таксама ў кішэні абразы. Калі маладыя вянчаліся, на іх павінны
былі быць крыжы.
Па ранейшай традыцыі маладыя перад вянчаннем
заручаліся пярсцёнкамі. Жаніх - залатым, нявеста - сярэбраным,
гэта азначала злучэнне Луны і Сонца. Зараз маладыя выбіріюць
залатыя пярсцёнкі. Яны павінны быць з аднаго месца і не мець
ніякіх малюнкаў. Пярсцёнак нельга надзяваць на пальчатку.
Нельга выкарыстоўваць знойдзеныя пярсцёнкі, вянчацца
ўдовіным пярсцёнкам, пераплаўляць бацькоўскія.
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Маладыя могуць вянчацца пярсцёнкамі, перададзенымі ў
спадчыну.
Падзенне пярсцёнка ў момант заключэння шлюбу
прадвяшчае бяду, хваробу, сведчыць аб скасаванні шлюбу ці
смерці аднаго з супругаў.
Прынята, што пярсцёнкі купляе малады, пажадана ў адным
месцы і ў адзін дзень. Вянчальныя пярсцёнкі нельга даваць
прымяраць сяброўкам, сёстрам. Інакш будуць у сям’і спрэчкі.
У даўні час жонка заўседы брала прозвішча мужа. Зараз у
Беларусі тыя, хто заключае шлюб, маюць права захаваць кожны
сваё прозвішча ці мець састаўное: сваё прозвішча+прозвішча
мужа.
Існавалі шлюбныя пасады:
1.Шафер - шаферка.
На гэтыя пасады выбіраюць блізкіх сяброў. Яны павінны быць
не ў шлюбе, не мець дзяцей. Шаферам можна быць толькі адзін
раз.
2.Сват – сваха.
Сватоў ацэньвалі па колькасці праведзеных вяселляў. Яны
павінны былі мець сям’ю, дзяцей, добра жыць у шлюбе.Сватамі
не бралі тых ,хто быў разведзены, удоў, без дзяцей, хто не меў
сям’і да сарака гадоў. Сватам павязваліся ручнікі праз плячо.
3.Хросныя бацькі.
Самыя шаноўныя госці на вяселлі - гэта хросныя бацькі жаніха
і нявесты, а таксама бабулі і дзядулі. Яны з’яўляюцца
абаронцамі вяселля. Хросныя павінны былі прысутнічаць у
храме пры вянчанні, пры выпяканні і дзяльбе караваю.
4.Пасаджоныя бацькі.
Калі хто- небудзь з бацькоў нявесты ці жаніха памёр, на іх
месца выбіралі пару, якая мела сваіх дзяцей. Пасаджоныя
бацькі выбіраліся з кола сяброў сям’і. Вопратка пасаджонай
маці павінна была адпавядаць традыцыі (на ёй павінна была
быць суцэльная сукенка).
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І вось пачынаўся вясельны перыяд. Жаніха праводзілі з
хаты пад арку, зробленую з вясельнага ручніка, які жаніх не
павінен быў закрануць, за ім ішла маці з абразом. Ікона
заставалася ў хаце, з сабой бралі грамнічную свечку.
Нявеста павінна была апранацца ў другой хаце, лепей там,
дзе жыла багатая сям’я.Там адбываўся і выкуп. Потым маладыя
ішлі ў дом нявесты. Праходзілі абрады, заключным з’яўляўся
праход пад ручніком і благаслаўленне. Пасля маладыя садзіліся
ў транспартны сродак. Бацька трымаў у руках абраз, а маці
асыпала зернем жыта картэдж, абыходзіла яго тры разы. Калі
пад’язджалі да хаты маладой, храма, загса, месца вяселля, то
трэба было кіравацца па руху сонца.
Абрад у загсе часцей за ўсе нагадваў вянчанне ў храме,
нявеста знаходзілася злева ад жаніха. Шафер - каля жаніха,
шаферка - каля нявесты. Нявесту жаніх пераносіў праз ганак на
руках, ідучы па ручніку.
Вянчанне ўключала ў сабе дзве часткі: заручэнне і
вянчанне. Раней гэтыя абрады былі аддзелены адзін ад аднаго.
Пры вянчанні патрабавалася, каб маладыя былі хрысціяне
адной веры, жаніх не маладзейшы за 18 год, нявеста - за 16 год.
Не вянчалі тых, хто 3 разы знаходзіўся ў шлюбе.
Маладыя стаялі як у загсе. Маладым давалі свечкі (тым,
хто ўступае ў шлюб першы раз),заручальныя пярсцёнкі. На
галовы маладых надзявалі вянцы. Потым давалі выпіць віна з
адной чашы.Затым з маладых здымалі вянцы і вялі да абразоў,
якія яны цалавалі: жаніх - абраз Збавіцеля, нявеста - абраз
Божай Маці. Маладыя рабілі падарунак храму (ільняны ручнік з
завернутым хлебам). Вянчальныя свечкі трэба захоўваць ўсе
жыццё. Іх можна запальваць пры цяжкіх родах ці хваробе
дзяцей.
Пасля вянчання (роспісу) маладыя наведваюць рытуальнае
сховішча, мемарыяльныя комплексы. У народзе есць павер’е:
,,Перш чым сабе - продкам”. Калі ў аднаго з маладых няма
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бацькоў ,тады пагост трэба наведаць да вянчання, каб
заручыцца благаслаўленнем абодвух бацькоў.
Пасля заканчэння ўсіх мерапрыемстваў, звязаных з
вянчаннем
(рэгістрацыяй),
наведаваннем
рытуальных
сховішчаў, маладыя павінны вяртацца ў хату, дзе пачынаўся
абрад вяселля (родны дом). Маладых трэба было пасадзіць у
чырвоны вугал на 10-15 хвілін.
Перад парогам дома бацькі нявесты сустракаюць маладых
хлебам-соллю. Затым бацькі іспытваюць іх на веданне
традыцый. Потым жаніх па ручніку, які засцелены на ганку,
уносіць маладую на руках у хату.
Як правільна аформіць вясельны стол? Трэба рабіць так,
каб стол, за якім будуць сядзець маладыя, быў зарыентаваны на
ўсход. Каб яны не сядзелі на стыку стала. Вельмі будзе добра,
калі маладыя будуць сядзець на адной лаўцы. Лепш за ўсё
сталы паставіць літарай Г. Родныя жаніха з аднаго боку,
нявесты - з другога. Побач з маладымі трэба, каб сядзелі
шаферы, потым - хросныя бацькі, затым па ўзросту: ад
маладзейшых да самых старэйшых. Бацькі не сядзелі раней за
вясельным сталом, у іх была другая справа: яны рабілі ўсё, каб
свята ўдалося і нічога не перашкодзіла маладым.
Да стала маладыя павінны былі заходзіць па сонцу
(гадзіннікавай стрэлцы), а выходзіць у другім напрамку.
Маладыя павінны былі ўвесь час трымацца за рукі, каб паміж іх
ніхто не прайшоў.
Адметнай рысай для беларусаў з’яўляецца каравай. Як
правіла, кожнага, хто дорыць маладым падарункі, хросныя
бацькі маладых частуюць караваем (калі нямя хросных, іх ролю
выконваюць сваты).
Каравай гатуюць па старажытных традыцыях. Ён можа
мець розную форму і некалькі ярусаў, усё залежыць ад месца, у
якім праходзіць вяселле (маецца на ўвазе геаграфічнае
знаходжанне). Першы ярус каравая даюць маладым - знак
вечнасці. Другі ярус сімвалізуе сем’і маладых і дзеліцца паміж
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блізкімі. Трэці ярус сімвалізуе род і дзеліцца паміж роднымі.
Астанкі аддаюць музыкам.
Перад тым як дзеліцца каравай, нявеста дорыць падарункі
родным жаніха. Кавалачак каравая можна засушыць і захоўваць
як абярэг. Нельга віншаваць маладых голымі рукамі, трэба гэта
рабіць праз новую хустку.Таксама нельга дарыць маладым
вострыя падарункі.
Адразу пасля дарэння маці жаніха знімае з нявесты фату і
апранае яе ў касынку і фартух. Пасля фату прымярае шаферка,
а потым маладыя дзяўчыны, якія прымалі ўдзел у свяце. Затым
фату вешаюць у чырвоны вугал пад абраз. Фата захоўваецца ў
сям’і на ўсё жыццё. Пасля маці жаніха бярэ ручнік, на якім
стаялі маладыя ў царкве (загсе), кладзе туды свечкі, кветкі
жаніха і нявесты, выцірае сурвэткай посуд маладых, кладзе
сурвэткуку ў ручнік, завязвае яго чырвоным поясам. Гэта ўсе
павінна захоўвацца ў сям’і. Пасля маладыя павінны былі
пакінуць свята.
Затым старэйшыя пачыналі гуляць сваё вяселле. З ліку
гасцей выбіралі пажылую пару, пераапраналі іх у жаніха і
нявесту і да позняй ночы спявалі, танцавалі, гулялі як маглі.
У першую шлюбную ноч ложак маладым павінна рыхтаваць
родная ці хросная маці жаніха. Ніхто, акрамя іх, не заходзіў у
гэтыя пакоі. Як абярэг маці аб’яўляла , што маладыя будуць
спаць у адным пакоі, аднак потым вяла маладых у другі, пра які
ніхто не ведаў. На гэтым абрад вяселля заканчваўся.
Адразу наступаў трэці этап: паслявясельны. Ён
прытрымліваецца ўніверсальным прынцыпам народнай
культуры 0-3-9-40-1год.
Першыя тры дні гулялі ў маладой, а затым- у маладога. На
дзявяты дзень былі пярэзвы “пірагі”-застолле для бацькоў
маладых. Усё вяселле яны аказвалі гасцям паслугі, глядзелі за
ўсім. Настала іх чарга адпачыць.
З 9 па 40 дзень быў мядовы месяц у маладых. З 7 па 40
дзень пасля вяселля жонка павінна была карміць мужа тымі
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лыжкамі, якімі яны карыстался падчас вяселля.Калі праходзіў
год, у новай сям’і павінна было наразіцца дзіцяці. На гэтым
завяршаўся першы год жыцця маладых, заканчваўся
паслявясельны этап. Круг замыкаўся.
Як жа праходзіць вясельны абрад у нас на Міёршчыне?
Калі хлопцу і дзяўчыне прыйшоў час жаніцца і яны былі
незнаёмыя паміж сабой, іх родзічы наймалі сваху ці сваццю для
знаёмства маладых. Сваха звычайна бывала жанчына, якая
ўмела ўгаварыць маладых заключыць паміж імі шлюб. Пасля
згоды маладых бацькі маладога пасылаюць да маладой сватоў
(бывае і так, што маладая не дае згоды на шлюб з гэтым
хлопцам, а бацькі хлопца і дзяўчыны згодны на іх шлюб па
ранейшай дагаворанасці паміж сабой).
Для сватаўства бацькі жаніха разам са сваім сынам
пасылаюць да бацькоў нявесты свата (сваццю). Сватам
з'яўляецца мужчына, які добра ведае жаніха і можа яго добра
расхваліць нявесце, каб яна дала згоду на шлюб.
Сваты, зайшоўшы ў хату да бацькоў нявесты, звычайна не
гавораць прама аб іх мэце прыходу. Яны прадстаўляюць сябе
гандлярамі або паляўнічымі, або яшчэ кім-небудзь, што
прывяло да хаты нявесты знянацку. Калі бацькі нявесты даюць
згоду ім дапамагчы ў іх просьбе, тады сваты ставяць на стол
тое, што яны прынеслі з сабою. Абавязкова хлеб і соль для
поспеху. Сват запрашае паглядзець нявесту і расказвае ёй пра
ўсе лепшыя рысы жаніха. Калі нявеста дае згоду на шлюб,
бацькі жаніха і нявесты дагаворваюцца паміж сабой аб парадку
правядзення вяселля: вызначаюць дзень правядзення вяселля,
дамаўляюцца аб пасагу нявесты і г.д.
З боку нявесты яе бацькі пасылаюць да жаніха сваіх
людзей, каб даведацца пра гаспадарку жаніха, багацце,
паводзіны сярод сваіх суседзяў, працавітасць. Гэта называецца
выгляды. Але выглыды праводзяцца не заўсёды, бо могуць
даведацца ўсё пра жаніха праз яго суседзяў ці іншых людзей,
якія добра ведаюць жаніха.
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Падрыхтоўка да дня вяселля праводзяцца бацькамі жаніха і
нявесты паасобку. Абмяркоўваюць, каго запрасіць на вяселле,
колькі патрэбна ежы і выпіўкі, хто будзе шаферам у маладога і
хто будзе шаферкамі ў маладой.
У дзень вяселля госці жаніха і нявесты збіраюцца асобна ў
жаніха і нявесты. Шаферкі апранаюць нявесту ў вясельнае
адзенне (вянок на галаву, фату і г. д.). Шафер жаніха
прымацоўвае да грудзей кветкі.
У царкве святар вянчае жаніха і нявесту. Аб'яўляе іх
мужам і жонкай, надзявае на іх пальцы персцёнкі, жадае жыць
доўга ў каханні і згодзе. Пасля вянчання пра развод паміж
мужам і жонкай нельга было і думаць, так як гэты абрад
паходзіў ад Бога, і, каб развесціся, трэба было зноў звярнуцца
да яго.Існавалі такія павер’і:
Хто, каму стаў на нагу, той і камандаваць у сям’і будзе;
Зернем абсыпаць пасля вянчання- для шчаслівага жыцця;
У каго свечка на вянчанні згарыць болей, той хутчэй
памрэ;
Дарогу маладым нельга пераходзіць, асабліва на вянчанні.
Калі жаніх разам са сваім сватам, абвязаным ручніком,
шаферамі і родзічамі забіралі з сабой нявесту, то трэба было ім
плаціць выкуп за падушкі для нявесты на таргах брату або
сястры нявесты.
Нявесту садзілі разам жаніхом на ўпрыгожаныя калёсы - у
коней на шыі былі звонкія бубянцы, якія далёка былі чутны,
калі ехала вяселле. На шляху язды вяселлю перагароджвалі
дарогу, каб лепш разгледзець нявесту і патрабаваць выкуп ад
жаніха. Нявесту бацькі жаніха сустракалі перад сваім домам з
хлебам і соллю. Пасля чаго запрашалі ўсіх гасцей з боку
нявесты і жаніха за стол, дзе працягвалася вяселле з песнямі і
гульнямі.
За столом на куце садзіцца нявеста каля яе шаферкі,
хросныя бацька і маці і ўсе родзічы. Каб замужам быў дастатак,
нявесту садзяць на кажух, перавернуты ўверх поўсцю. Бацькі
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нявесты ставяць на стол перад ёй посуд з падарункамі, пасля
чаго ўсе госці кладуць падарункі ад сябе. Госці п'юць,
закусваюць, пяюць вясельныя песні. На стале асноўнымі
стравамі з’яўляліся: густы кісель, мяса кавалкамі, масла, сыр,
тварог, вінегрэт, квашаная капуста, агуркі, бульба, начыненая
скваркамі. Гасцей з боку жаніха абавязкова абвязвалі
вышытымі ручнікамі бацькі нявесты, а з боку нявесты – бацькі
жаніха.
Галоўнай дзеючай асобай і павагай карыстаўся ў час
вяселля сват, які быў тамадой. На другі дзень маладая адорвала
падарункамі родных маладога: бацькоў, братоў, сясцёр, сватоў,
хросных.
У канцы вяселля музыкант іграў марш кожнаму
прысутнаму на вяселлі, за што яго адорвалі грашамі, хто колькі
мог.
У хаце нявесты пасля яе ад'езду да жаніха рыхтавалі
адпраўку пасагу. Звычайна гэта быў сундук з падрыхтаванымі
раней трубкамі саматканага палатна або адзенне. Пасаг таксама
давалі зямлёй, жывёлай, лесам, золатам. Звычайна вяселле
праходзіла чатыры дні: у маладога - вечар і дзень, у маладой вечар і дзень. Калі госці ад’язджалі, то танцавалі на лаўках, гэта
азначала, што вяселле добра і вясёла прайшло.
Каб дапамагчы гаспадару правесці вяселле з меншай
стратай для гаспадаркі, бо людзі жылі бедна, некаторыя блізкія
родзічы запрашалі гасцей з вяселля да сябе ў госці ў канцы
вяселля. Гэтая дзея называлася перазоўкамі.
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Заключэнне
З усяго вышэй сказанага можна зрабіць выснову, што ў
нас, на Міёршчыне, захаваліся тры асноўныя этапы вясельнага
абраду. Асноўнымі фігурамі, як і раней, з’яўляюцца маладыя, іх
бацькі, сваты, шаферы, а заручальныя пярсцёнкіз’яўляюцца
сімвалам вечнага кахання. Безумоўна, змянілася вясельная
вопратка, стравы на вясельным стале, але людзі да сённяшняга
дня лічаць вяселле адным з самых галоўных момантаў у сваім
жыцці і вераць, што іх шлюбы будуць доўгімі і шчаслівымі. І
для таго, каб шлюбы былі шчаслівымі, трэба з павагай ставіцца
да абрадаў і павер’яў нашых продкаў, бо ніхто не можа
аспрэчыць той факт, што раней сем’і былі больш дружныя і не
было столькі скасаванняў шлюбаў. У цэлым абрад вяселля на
Міёршчыне вельмі падобны да вясельных абрадаў ва ўсіх
рэгіёнах Беларусі, але ўсё ж такі ёсць пэўныя адметнасці ў
нашай мясцовасці, г. зн. адрозніваецца дзесьці на 20 %. Наша
задача - зберагчы і адрадзіць тое, што было створана за доўгую
гісторыю, бо гэтыя абрады - аснова нашай культуры.
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