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Пашпарт праекта 

Назва праекта: “Восеньскія абрадавыя традыцыі  вёскі Галавенчыцы 

Чавускага раёна”. 

Тып праекта:  

 па форме арганізацыі: групавы; 

• паводле дамінантнага віду дзейнасці: даследчы; 

• па сферы прымянення вынікаў: гісторыка-краязнаўчы; тэатральны; 

• па шырыні ахопу зместу: міжпрадметны (беларуская мова, беларуская 

літаратура, гісторыя Беларусі); 

• па рэжыме працы: пазаўрочны час; 

• па складзе ўдзельнікаў: вучні, педагогі,удзельніцы гурта “Незабудкі”. 

Адукацыйная вобласць праекта: 

фальклорная творчасць:традыцыі і сучаснасць. 

Метады:  

Тэарэтычны: збор і аналіз інфармацыі; вывучэнне архіўнага матэрыялу; 

апісанне традыцыйных абрадаў. 

Практычны:  

-інтэрв’ю і аналіз інфармацыі, атрыманай у працэсе асабістых зносін з 

удзельніцамі гурта “Незабудкі”; 

-мастацкая рэканструкцыя элементаў традыцыйнай культуры і творчае 

пераасансаванне беларускай спадчыны ў сучасных умовах. 
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Уводзіны 

Жыватворнай духоўнай крыніцай для народа з’яўляецца яго спадчына: 

мова, культура, гісторыя, фальклор. На парозе XXI стагоддзя праблемы 

захавання, развіцця і адраджэння традыцыйнай народнай культуры набываюць 

усё вялікую актуальнасць. 

 Спадчына плённа ўплывае на працэсы сацыяльнага адраджэння. 

Уключае веды, працоўныя навыкі, звычаі і традыцыі, розныя віды мастацтва, 

народнай творчасці, уяўленняў і вераванняў, што перадаюцца ад пакалення да 

пакалення і забяспечваюць цэласнасць і стабільнасць этнасу [7, с. 23]. 

Выключна вялікае значэнне ў развіцці традыцыйнай духоўнай культуры 

беларусаў мелі народныя абрады. Імі суправаджаліся асноўныя падзеі 

грамадскага і сямейнага жыцця. Асабліва паэтычнымі і маляўнічымі былі 

каляндарна–абрадавыя святы.   

На багацце беларускага фальклору звярнулі ўвагу ў свой час вядомыя 

даследчыкі: А.М.Богнева, М.А.Антропава, Т.В.Водзіна. 

Традыцыйная культура Чавускага раёна вылучаецца сваеасаблiвай 

рэгіянальнай адметнасцю і ўяўляе сабой сапраўдную скарбонку народнай 

мастацкай спадчыны. 

 Непаўторная па змесце і дасканалая па мастацкіх характарыстыках 

лакальная культура Галавенчыц, увасобленая ў творчасці аўтэнтычнага гурта 

“Незабудкі” (Дадатак 1, фота 1), неаднаразова прыцягвала ўвагу навукоўцаў – 

мастацтвазнаўцаў і этнографаў. Шырока і поўна раскрыць сваё творчае аблічча 

дапамог галавенчыцкаму гурту навуковы супрацоўнік Беларускага інстытута 

праблем культуры М.А. Козенка (Дадатак 1, фота 2). 

 Аднак не ўсе фальклорныя творы трапілі на старонкі кніг. Носьбітамі 

такой інфармацыі з’яўляюцца жыхары вёскі Галавенчыцы. У ходзе 

этнаграфічнага праекта “Восеньскія абрадавыя традыцыі вёскі Галавенчыцы 

Чавускага раёна” мы запісалі шмат інтэрв’ю з удзельніцамі гурта, сабралі 

фальклорны матэрыял, апрацавалі яго і апісалі ў дадзенай рабоце. 

 Вывучэнне фальклорнай спадчыны адкрывае вялікія магчымасці па 

даследванні свайго края, яго традыцый, абрадаў. 

  Краязнаўчая і этнаграфічная дзейнасць даюць нам магчымасць глыбей 

пазнёміцца з родным краем, мінулым сваёй краіны, пачынаючы з малой радзімы, 

далучыцца да культурных, духоўна–маральных, працоўных традыцый нашага 

народа.  

  З кожным годам усё менш становіцца носьбітаў вясковай беларускай 

культуры, знікаюць традыцыі і прадметы побыту, якія былі звыклыя для 

беларусаў яшчэ не так даўно, у сярэдзіне XX стагоддзя. Праца па захаванні 

матэрыяльных  і духоўных нацыянальных каштоўнасцей даўніны вядзецца,але 

неабходнасць удзелу ў такой працы маладых відавочная. Традыцыйная культура, 

як правіла, успрымаецца маладым пакаленнем у лепшым выпадку як музейная, 

у горшым – як далёкая ад сённяшняга жыцця, малапрывабная і непатрэбная 

рэальнасць.  
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 Сучаснае пакаленне павінна прадоўжыць сувязь традыцый і захаваць 

гісторыка-культурную спадчыну і іншыя нацыянальныя каштоўнасці сваёй 

малой радзімы. 

Дадзены праект  з’яўляецца адной з першых спроб даследавання і 

мастацкай рэканструкцыі элементаў каляндарна–абрадавых свят вёскі 

Галавенчыцы.  

Мэта даследавання:  

комплекснае вывучэнне семантыкі, сюжэтыкі, рэгіянальнай адметнасці  

абрадаў па крыніцах  гурта “Незабудкі”. 

 Задачы: 

 –пазнаёміцца з вуснай традыцыйнай самабытнай культурай вёскі 

Галавенчыцы Чавускага раёна; 

 –выявіць рэгіянальныя адметнасці песень і абрадаў  гурта “Незабудкі”; 

 –захаваць этнакультурную спадчыну вёскі праз мастацкую 

рэканструкцыю абрадаў. 

Гіпотэза: мы мяркуем, што ў творчасці гурта ўвасобіліся спецыфічныя 

рэгіянальныя адметнасці абрадаў. 
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РАЗДЗЕЛ 1  

Культурныя традыцыі вёскі Галавенчыцы Чавускага раёна 

 

Людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены былі, 

да таго месца вялікую ласку маюць. 

                                                                                          Францыск Скарына 

Народная культура– гэта шматвяковы вопыт народа, традыцыі, абрады, 

звычаі,вераванні, маральныя і эстэтычныя каштоўнасці, якія вызначаюць твар 

нацыі, яе самабытнасць, унікальнасць, яе сацыяльная і духоўная асаблівасць.  

 У сучасным грамадстве існуе праблема адраджэння роднай культуры, 

народных традыцый, свят з іх абрадавымі момантамі,якія маюць патрэбу ў 

пастаянным аднаўленні. Бо для таго, каб яны прыжыліся, патрэбныя стагоддзі. 

Многае прыходзіць і сыходзіць, а лепшае застаецца. Традыцыі фарміруюць асобу 

чалавека і ўсё, што тычыцца традыцыйнай беларускай  культуры. 

Цяпер, як ніколі, запатрабаваны фальклорныя святы, фальклорны 

рэпертуар, фальклорныя калектывы.Усведамленне актуальнасці адраджэння 

нацыянальных каранёў – неабходнасць сучаснасці. 

Традыцыйная культура Чавускага раёна вылучаецца сваеасаблiвай 

рэгіянальнай адметнасцю і ўяўляе сабой сапраўдную скарбонку народнай 

мастацкай спадчыны.Мы маем добра захаваную аснову самабытнай культуры: 

абрадавую традыцыю, каляндарную, песенную, карагодную. 

Самабытная этнаграфічная спадчына ў вёсцы Галавенчыцы Чавускага 

раёна захавалася да гэтага часу. Гэта адлюстроўваюць вынікі фальклорна-

этнаграфічнай экспедыцыі, якая праводзілася спецыялістам Беларускага 

Дзяржаўнага інстытута праблем культуры ў снежні 2007 года. Даследаваннi 

вуснага фальклору раёна даюць магчымасць адзначыць наяўнасць багацейшага 

народнага рэпертуару, што захаваўся да нашага часу. Выдатным матэрыялам для 

вывучэння этнаграфічнай спадчыны раёна з’яўляецца і творчая дзейнасць 

фальклорнага гурта “Незабудкі”, заснаваная на самабытных мясцовых 

традыцыях. 

На сённяшнi дзень гэта адзiн з лепшых аўтэнтычных гуртоў у нашай 

краiне па памерах захавання мясцовага стылю, манеры выканання, 

традыцыйнага ўнiкальнага рэпертуару [6, с. 8]. 

Гэты аўтэнтычны гурт самы яркі і цікавы на чавускай зямлі. Ён – прыклад 

сапраўднага аднаўлення і актывізацыі мясцовай мастацкай традыцыйнай 

культуры. Доўгі час жанчыны аддавалі перавагу песні, але ў апошнія гады 

аднавілі танцавальнае мастацтва, узнавілі разнастайныя гульні, у тым ліку і 

абрадавыя. Карагоды і парна-гуртавыя танцы, абрадавыя гульні – усё гэта стала 

часткай сучаснай культуры вёскі Галавенчыцы.   

Акрамя таго кожная з удзельнiц гурта з`яўляецца носьбiтам традыцыi па 

народных вераваннях, звычаях, абрадах, народнай прозе. Удзельнiкi гурта 

ведаюць шмат казак, легенд, паданняў, прымавак, прыказак, традыцый i абрадаў 

[7, с. 50]. 
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Паўнакроўнае жыццё культурнай традыцыі в. Галавенчыцы Чавускага 

раёна прыцягнула да сябе ўвагу. Так, у выніку шматлікіх сустрэч з 

захавальніцамі каштоўнасцей культуры, мы праводзілі інтэрв’ю, выступалі ў 

ролі журналістаў. 

Праведзеныя сустрэчы дазволілі атрымаць звесткі аб асаблівасцях 

мясцовага аўтэнтычнага фальклору з мэтай іх далейшага выкарыстання ў 

даследчым праекце. Падчас этнаграфічнай экспедыцыі мы наведалі старэйшых 

удзельнікаў калектыва “Незабудкі”: Каханоўскую Людмілу Сцяпанаўну, 

Казлову Надзею Данілаўну, са слоў якіх былі запісаны мясцовыя казкі, 

абрады,прыкметы. Трэба адзначыць, што гэта экспедыцыя выклікала вялікую 

зацікаўленасць у нас да вывучэння этнакультурнай спадчыны раёна.Матэрыял, 

сабраны і дапоўнены намі, і сёння можна вывучаць,даследваць і па-мастацку 

пераасэнсоўваць праз сучасную рэканструкцыю,праз пераймання ўнікальнасці. 

Мастацкія традыцыі гурта вызначаюцца арганічным спалучэннем 

тыповасці і ўнікальнасці. Тыповасць праяўляецца ў адлюстраванні ў шырокім 

плане асаблівасцей народнай культуры і мастацкага выканаўчага стылю 

Магілёўскага Падняпроўя, для якіх характэрны развітасць асноўных 

каляндарных абрадаў і, адпаведна, суправаджаючых іх песенных цыклаў; вялікае 

значэнне старажытнага жанра карагода, які тут шырока распаўсюджаны і аказвае 

ўплыў не толькі на жанравы склад мясцовага фальклору, але і на музычную і 

пластычную стылістыку песні і танца; спецыфічна “магілёўская” выразная 

інтанацыйная яркасць з разнастайнымі выгукамі ў песні, асобая “карагодная” 

пластыка ў танцы. Своеасаблівасцю канкрэтнага ўвасаблення напоўнены кожны 

твор пры яго выкананні [12, с. 58]. 

Старэйшае пакаленне, у сілу аб'ектыўных псіхалагічных прычын, у вёсцы 

Галавенчыцы заўсёды было захавальнікам традыцый: фальклору, традыцыйных 

элементаў матэрыяльнай культуры, звычаяў, абрадаў і да т. п. а моладзь сваім 

стаўленнем да традыцый адлюстроўвае дамінуючыя тэндэнцыі сучаснасці. 

Аднак неабходна адзначыць, што і сярод моладзі пастаянна узрастае цікавасць 

да фальклорных форм культуры.  

Аднаўленне народнага святкавання і абраднасці з'яўляецца 

найважнейшым стымулам асваення і нацыянальных культур народаў, якія 

пражываюць у нашай краіне. Неабходна выхоўваць павагу да нацыянальнай 

культуры кожнага народа, да яго мовы, эпасу, літаратуры і мастацтву, яго 

звычаям. Асаблівае значэнне набывае вывучэнне не толькі рускага, але і іншых 

моў нашай краіны, а таксама вывучэнне гісторыі і культуры народа. 

Усведамляючы народную культуру, важна адчуваць адказнасць за сваю 

творчую інтэрпрэтацыю фальклорных традыцый. Пры гэтым неабходна данесці 

да сучаснага чалавека духоўныя ідэі народнай культуры, умацаваць 

каштоўнаснае стаўленне да нацыянальных культурных традыцый і абудзіць 

цікавасць да іх пазнання і захавання. 

Менавіта тады ён зможа адчуць сябе ўдзельнікам культурнага працэсу, 

далучыцца да гістарычных традыцый.  
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РАЗДЗЕЛ 2 Фальклорная спадчына гурта “Незабудкі” 

 

Шмат стагоддзяў захоўваліся абрады, якія суправаджалі чалавека на 

працягу усяго жыцця: ад нараджэння да пахаванння. З цягам часу асноўная 

частка абрадаў страціла сваю ролю ў жыцці сучаснага чалавека.Гэта пагражае 

стратай нацыянальнай самабытнасці, зніжэннем маральных норм і крытэрыяў. 

Выдатным носьбітам традыцыйнай культуры Чавуская зямлі з’яўляецца 

фальклорны гурт “Незабудкі”, які  вылучаецца шырынёй захавання 

разнастайных твораў, як народнай прозы, так і музычнай, і харэаграфічнай 

мясцовай традыцыі.  

Як высветлілася, рэпертуар гурта мае два ўзроўні: першы – яўны – гэта 

разнастайныя абрадавыя і пазаабрадавыя песні, традыцыйныя танцы і гульні і 

іншыя формы, што можна прадставіць на сцэне, другі – глыбінны – гэта 

традыцыйныя веды абрадаў, звычаяў, казак, прыкмет і павер’яў, тых каштоўных 

відаў народнай культуры, якія застаюцца за рамкамі канцэртнай дзейнасці. 

Удзельніцы аўтэнтычнага гурта “Незабудкі” – выдатныя носьбіты 

мясцовых звычаяў, абрадаў. Ім удалось захаваць мясцовы стыль, своеасаблівую 

манеру выканання, традыцыйны ўнікальны рэпертуар каляндарна-абрадавых і 

сямейна-абрадавых песен.Таксама ведаюць пахавальныя і памінальныя песні. Іх 

песні ўсяго каляндарнага кола, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя глыбока 

кранаюць душу архаічнымі тэкстамі і мелодыямі, прыгажосцю мясцовага 

вымаўлення і стылю выканання [3, с. 32-33]. 

У этнічнай культуры вёскі захавалася таксама шмат казак, легенд і 

паданняў, прымавак і прыказак. З пакалення ў пакаленне перадаюцца ў вёсцы 

самабытныя танцы і карагоды. Сярод іх асобае месца займаюць зімовыя 

карагоды. За час вывучэння вуснай традыцыйнай культуры вёскі сабраны цікавы 

гульнёвы матэрыял. Вялікая колькасць гульняў прыпадае на зімовы перыяд, на 

Каляды : “Бусел”, “Салоха”, “Гарлачы”.  

 

2.1 Фальклорнае свята “Багач” 

“Будзь багаты, як восень!”– гаварылі нашы продкі з надыходам дня 

асенняга раўнадзенства, калі палі ўжо былі ўбраны, пшаніца даўно нарыхтавана, 

а лісце на дрэвах пакрылася вераснёўскім золатам. Менавіта ў гэты дзень, згодна 

з народным календаром, беларусы праводзілі захаваны яшчэ з язычніцкіх часоў 

абрад “Багач”. 

Свята ўраджаю, па традыцыі, пачыналася з таго, што кожная сям’я 

прыносіла ў агульны кораб – “лубок” – па жменьцы зерня, абмалочанага з 

першага снапа на “зажынках”. Пасля гэтага ў доме, дзе на працягу ўсяго года на 

покуці, пад абразамі захоўваўся “Багач”, святар праводзіў малебен “За новы 

ўраджай i Божую шчодрасць да людзей”. Завяршаўся абрад сімвалічным кругам: 

пасля запальвання першага хатняга агню – васковай свечкі ў лубку з зернем – 

жыхары вёскі абходзілі ўсе дамы, лічачы, што так засцерагуць свае сем’і ад 

хвароб і няшчасця. А яшчэ, лічылася, што “багач”, які захоўваўся ў чырвоным 
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куце дома, служыў своеасаблівым абярэгам для вёскі, а для яго гаспадара – 

залогам дабрабыту і дастатку. 

Народнае павер’е сцвярджала, што “багач” прыносіць у дом багацце і 

шчасце. Таму рада была сям’я, дзе “багача” пакідалі перабыць да наступнага 

года. 

Этнограф М. Я. Нікіфароўскі даваў вытлумачэнне святу Багач і яго назве: 

“Свята нараджэння св. Дзевы Марыі рэгіянальна называецца Багачом, таму што 

так ці іначай вызначаецца “багацце” ад летняга ўраджаю”. Таксама Нікіфароўскі 

прывёў яшчэ адзін факт, які сведчыў аб магічным характары  абраду . У гэты 

дзень,–паведамляў вучоны, –жанчыны ходзяць гуртамі на сваіх і чужых 

іллянішчах, прыгаворваючы на кожным з іх: ”Няхай будзе лён такі доўгі,колькі 

мы прайшлі”. 

У наш час традыцыйнае беларускае свята Багач набыло сімвалічны змест. 

Серп, снапы, перавясла цяпер ужо толькі сімвалы жніва, а не рэчаінасці. Таму 

трэба падкрэсліць усю значнасць, вобразнасць і сэнс прадметаў, якія здаўна 

служылі чалавеку, каб нарадзіўся хлеб, тых вераванняў у Багоў, якія на думку 

нашых продкаў, дапамагалі ўзрасціць і сабраць добры ўраджай. .  

У вёсцы Галавенчыцы жыта і воск для “багача” збіраюцца з ўсёй вёскі і 

падмяняюцца толькі тады, калі “багач” па чарзе абыдзе ўсё сяло, ці калі свечка 

згарыць. А ў іншых месцах жыта і свечка падмяняюцца штогод чарговым 

гаспадаром, прычым жыта для гэтага вымалочваецца з першага зажыначнага 

снапа. У апошнім выпадку падмененае “багачовае” жыта змешаваецца са 

звычайным і ўжываецца на насенне. Да гэтага часу заканчваюцца палявыя 

работы, асабліва сяўба, таму і склалася ў беларусаў прымаўка: “Прыйшоў 

“Багач”- кідай рагач і з агарода прэч”. 

Былі звязаны з гэтым днём і іншыя традыцыі. Вядомыя фалькларысты 

Янка Крук і Аксана Катовіч пішуць, што на Багач было прынята хадзіць у госці 

адзін да аднаго. Абавязкова наведвалі маладых. Госці павінны былі іх хваліць і 

адначасова вучыць. З гэтага дня пачыналі ўцяпляць на зіму вуллі. Было прынята 

таксама выконваць абрад, накіраваны на захаванне свайго дабра ад 

разбазарвання і крадзяжу. 

Традыцыйная культура беларусаў надзвычай шматгранная.Кожны абрад 

усё шырэй і глыбей раскрывае адну з важных рыс нашага народа–імкненне ўсіх 

адарыць увагай, добрымі пажаданнямі, прынесці часцінку радасці ў кожную 

хату.(Дадатак 2) 

2.2  Абрад “Супрадкі” 

У выніку экспедыцыйнай дзейнасці намі сабраны багаты матэрыял па 

мясцоваму аўтэнтычнаму фальклору, які актыўна выкарыстоўваецца пры 

правядзенні традыцыйнага вясковага абраду “Супрадкі”, які захаваўся да гэтага 

часу толькі ў вёсцы Галавенчыцы Чавускага раёна. Гэты абрад мае старажытныя 

каранi, і мае дачыненне да жыцця сялян у час заканчэння летне-асенніх палявых 

работ, а кульмінацыя іх прыходзілася на каляды.  

Казлова Надзея Данілаўна – ўдзельніца аўтэнтычнага гурта “Незабудкі”– 

распавядае пра абрад, як гэта было са старым часам: “Вось і настала позняя 
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восень. Час кароткіх дзён і цёмных вечароў. Даўней у  нашай вёсцы  ў гэты час 

людзі рыхтаваліся да доўгай зімы. Прыбіралі апошнія запасы ў склепы, 

перараблялі неабходную працу на дварах. Працы па гаспадарцы станавілася 

значна менш. Жанчыны чакалі гэтых дзён з нецярпеннем і радасцю. Бо восень–

гэта пара доўгачаканых вяселляў і разнастайных вячорак. Яшчэ ў нас іх называлі 

супрадкі, таму што на іх  дзяўчаты прадуць пражу.” (Дадатак 3). 

Слова “супрадкі”  адбылося ад слова ”прасці”. Гэта дзявочыя вячоркі – 

але раз на тыдзень, па нядзелях, туды ж сыходзіліся хлопцы і моладзь спявала 

песні, гуляла і скакала. 

Вячоркі, вечарынкі, вечарушкі, супрадкі, попрадкі, хвацеры — гэта 

характэрная для  славян сезонная форма правядзення  вольнага часу.  

  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Заключэнне 

Дзейнасць у рамках праекта  яшчэ раз упэўніла нас у тым, што Чавуская 

зямля мае багатую этнаграфічную культуру. 

Тэма  з’яўляецца актуальнай таму, што яна спрыяе пашырэнню цікавасці 

да культуры свайго края. Народныя  абрады, гульні дапамагаюць зразумець 

характар, каштоўнасці, асаблівасці побыту нашых продкаў, а таксама нясуць 

пэўную інфармацыю аб роднай зямлі.  

У рабоце прадстаўлена магчымасць атрымаць новыя звесткі пра культуру 

народа праз вывучэнне сабранага матэрыялу, так як менавіта ў казках, гульнях, 

абрадах адлюстроўваецца свядомасць народа. Вынікі праекта  могуць быць 

карысныя ў вывучэнні фальклорнай спадчыны роднага краю, пашырэнні 

турыстычнай прывабнасці рэгіёну. 

Можна зрабіць выснову, што народныя  гульні, традыцыйныя абрады 

Чавушчыны могуць заняць пачэснае месца ў духоўнай скарбонцы беларускага 

народа. Без ведання сваіх вытокаў, каранёў немагчыма стаць сапраўдным 

грамадзянінам, патрыётам сваёй Радзімы .  

Менавіта, не адразу мы, сучаснае пакаленне, зможам усвядоміць 

прысутнасць духоўных вытокаў у сваёй душы. Менавіта, пройдуць гады, перш 

чым мы зразумеем, як значна зберагчы і перадаць гэту часціцу народа будучым 

пакаленням. Але ўжо зараз можна з упэўненасцю сказаць, што ўдзел у 

этнаграфічным праекце не пакіне нас абыякавымі да долі Бацькаўшчыны.  

Прымаючы ўдзел у вывучэнні мастацкай спадчыны роднага краю мы 

будзем адчуваць непарыўную сувязь са сваёй Радзімай. І тады патрыятызм стане 

прыродным пачуццём і станам асобы. Вельмі важна, каб яе старэйшыя жыхары 

– носьбіты гэтай культуры паспелі яе перадаць. 
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ДАДАТАК 2 

Фальклорнае свята “Багач” 

 

Сцэна 1. 

                   На сцэне дзве пляцоўкі – поле і хата. 

На полі: снапы, недажатая лапіна жыта. 

Хата: чырвоны кут, печ, стол, дзве лаўкі; музычныя  інструменты. 

Выходзяць дзеці. 

Дзяўчынка 1: - Восень! Восень! Прывітанне! 

                           Рады мы тваім дарам. 

                           У цябе мы запытаем: 

                           Што прынесла восень нам? 

Дзяўчынка 2: - Яна прынесла нам мукі. 

                           Значыць будуць піражкі! 

Дзяўчынка 3: - Я яшчэ прынесла грэчкі,  

                            Будуць перапечкі. 

Дзяўчынка 4: - Буракоў, капусты, круп, 

                           Будзе боршч, і будзе суп. 

Дзяўчынка 5: - Смачных яблыкаў і грушаў? 

                           На зіму насушым. 

Дзяўчынка 6:   Не забылася і мёду 

                            Поўную калоду. 

             Дзеці садзяцца  ў кола вядуць размову. 

Дзяўчынка 1: –Дзякуй, божа за ўраджай добры! 

Дзяўчынка 2: –А якому богу ты, Дар’я, падзяку выказваеш? 

Дзяўчынка 3: –Богу восені – Жыценю, апякуну над сялянскімі палямі. 

Дзяўчынка 4:– А што вы пра яго ведаеце? 

Дзяўчынка 5: –Жыцень з’яўляецца перад беларусам у выглядзе мужчыны 

сталага веку, нізкага росту, худога, нават кашчавага, з ускудлачанымі валасамі.    

Мае тры вокі: два як у звычайнага чалавека і трэцяе на патыліцы. Жыцень 

выглядае грозным, нібыта вечна нечым незадаволены. Ходзіць Жыцень вельмі 

ціха, сагнуўшыся. Расхаджвае па палях і агародах, каб агледзіць, ці ўсё добра 

прыбрана, як павінна быць у добрай гаспадарцы. Калі Жыцень знойдзе на жніўніку 

шмат каласоў, пакінутых жнеямі, ён збярэ іх і, звязаўшы ў адзін сноп, перанясе на 

тое поле, дзе сабрана ўсё чыста, з ашчаднасцю. 

Вынікам гэтага здараецца неўраджай у наступным годзе на тым месцы, дзе 

Жыцень знайшоў шмат пакінутых каласоў, і, наадварот, вялікі ўраджай на той 

ніве, дзе пакінуў ён сноп. 

Дзяўчынка 6:–Дзяўчынкі, трэба замовы яму сказаць, каб багата яго 

сустракаць. 

Дзяўчынка 7: –Жыцень, сей жыта на ніве. 

Дзяўчынка  1: –Жыцень, малаці снапы на таку, 

Дзяўчынка 2: –Жыцень, пячы хлеб у пячы, 

Дзяўчынка 3: –Жыцень, кладзі на стол булку, 
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Дзяўчынка 4: –Жыцень, памажы, Божа, на лета мець усё гэта. 

Дзяўчынка 5: –Амін, слава Богу на небе і на зямлі. 

             Здалёк чуецца гук званочка. З’яўляюцца палявыя духі. 

                         Дзяўчынкі дзівяцца. 

 Дзяўчынка 1:  –А хто вы такія? 

 Жытняя баба: –Я, Жытняя баба – маці жыта, сцерагу яго з жалезнай пугай 

у руках. У час жніва з’яўляюся людзям у выглядзе жанчыны з каласамі на галаве і 

зоркамі па баках. 

Палявы дзедка: –Я, Палявы дзедка – Дух  

Дзяўчынка 2:– Відаць нездарма вы з’явіліся….. 

Жытняя баба:–Настаў такі час. 

Палявы дзедка:–Бо 22 – 23 верасня – дні асенняга раўнадзенства. У 

народным календары ім папярэднічае свята Багач, а ў хрэсціянскім Другая 

Прачыстая, або дзень нараджэння Багародзіцы. Як адно так і другое свята 

адзначаецца 21 верасня. 

Жытняя баба. Хрысціянскае свята гаворыць само за сябе – у гэты дзень 

нарадзілася маці Божая. У бібліі гаворыцца, што нараджэнне Прысвятой Дзевы 

Марыі было добрай воляй Бога, ад якой павінен быў з’явіцца на свет заступнік і 

выратавальнік чалавецтва. Сваім нараджэннем Прысвятая Дзева Марыя пачынае 

новазаветны перыяд у гісторыі хрысціянства. 

 Дзяўчынка 3:–Багач – язычніцкае свята ўраджаю. Яго правядзенне 

абумоўлена гаспадарчай дзейнасцю чалавека. На працягу ўсяго ўборачнага 

перыяду праводзяцца шматлікія рэтуалы. 

Дзяўчынка 4:–Гаспадар адзячвае найгалоўнейшага Бога славян – 

Дажджбога. 

Дзяўчынка 5:– Нашы продкі вельмі ўрачыста адносіліся да свята, 

лічылася, што да Багача работы на зямлі заканчваліся: “Прыйшоў Багач- кідай 

рагач і агарод прэч”. 

Палявы дзедка: –Малайцы, жнеячкі! 

Дзяўчынка 6: –Ой, вылеці, перапёлка, 

                            Бо ў нас жыта толька. 

Дзяўчынка 7: –Як не будзеш вылятаці, 

                             Будзеш у полі зімаваці. 

                             Час настаў папрацаваці! 

Палявы дзедка: – Але папярэдзім вас, жнейкі. 

Жытняя баба : –Каб снапы не пакідалі на пожні раскіданыя, а складалі іх 

хрэшчакі (крыж – накрыж) ці паставілі ў бабкі. 

Палявы дзедка:–Тады я, Палявы дзедка, буду аберагаць іх. Калі ж ён 

знойдзе снапы неўладкаванымі, то зазлуе і пачне вытрасаць з іх зярняты. 

Дзяўчынка 2: –Абяцаем вас не зазлаваць, дазвольце песню заспяваць. 

(Песня “Ой у поле лянок брала” ) 

Духі знікаюць, жнейкі збіраюцца ў полі.) 
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Сцэна 2. 

Змена сцэны. (Гаспадар і гаспадыня чакаюць гасцей.Гаспадар у 

 акно выглядае, гаспадыня пірог з печы выймае. Уваходзяць госці.) 

Хлопец:  Адчыняй пан вароты! 

                Ідуць жнейкі з работы! 

Дзяўчына:  Адчыняй і другія – ідуць маладыя, сярпы залатыя! 

Хлопец: Добры вечар, наша гаспадыня! 

                Добры вечар , жнейкі маладыя! 

Дзяўчына:  Добры вечар, гаспадару маладому! 

Хлопец:   Добры вечар, жыту яравому, зярну залатому! 

                 Гаспадары, выкупайце вянок, выкупайце паясок! 

                   Прынеслі гаспадыне вянок з шырокага поля, з ядронага жыта. 

Гаспадыня:  Рада, рада, перапелачка, 

                       Радзей таго наша гаспадынька, 

                       Што жыта даждала, 

                       З яго смачных пірагоў напякла 

                       Да стала падала. 

(Падае гасцям пірагі) 

 Хлопец:  Дзякуй, паспрабуем. 

(Кладуць на стол) 

Дзяўчына:   

А пану пясок залаты, 

Наш пан малады, 

Конь вараны, 

Сядло золатам вышыта, 

Брыльянтамі выбіта. 

Пан свайго рыцарства не страціць, 

Нам за паясок заплаціць. 

Хоць чырвоны злоты – 

Для нашай ахоты. 

Жыту на ўраджай, 

А пану на доўгі век. 

(Гаспадар выкупае паясок, дае грошы, павязвае яго.) 

Хлопец: А мы да вас не адны прыйшлі, Багача прывялі. 

               А я вось і свечку падрыхтавала, воск на яе сабрала са  ўсіх   

               гаспадароў. 

Гаспадыня прымае ад жнеек “Багача”. 

Гаспадар на засцеленым белым ручніком стале цярушыць калоссе і 

кладзе зярняткі ў лубку.Усталёўвае  свечку ў лубцы і запальваюць яе. Гаспадар 

уладкоўвае ў чырвоным куце сноп. Багач лубку трымае ў руках . 

Багач: Абнясіце багачоўскім жытам і свечкаю статак сялянскай жывёлы. 

  Пасля абыходаў вёскі абнясіце лубку з жытам і свечкаю ў якую -  небудзь 

хату і пастаўце на покуць да наступнага Багачоўскага свята. Багач прынясе вёсцы 

і асабліва таму гаспадару, у якога ён стаіць,багацце і шчасце. У апошняй хаце, 
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дзе пакінеце на ўвесь год багач,  наладзьце рытуальнае застолле : з песнямі, 

пляскамі, з багатым сталом. 

 (Гаспадары глядзяць на лубку і разважаюць) 

Гаспадар:  Добрае жыта, багатае… 

 Багач: – А вы ведаеце, што жыта – самае старэйшае збожжа, бо з яго мы 

маем хлеб, а хлеб – бацька, хлебам жывуць людзі   

Хлопец:  А калі з жыта хлеб сталі выпякаць? 

Багач: –Існуе такая легенда. Калі Бог стварыў чалавека, дык доўгі час 

хлеба не было. Больш  за ўсіх галадалі сабакі. Таму яны, узняўшы  свае морды  

ўверх, страшна завылі, просячы ў Бога хлеба.  Бог пачуў іх просьбу і кінуў ім з 

неба адзін жытні каласок. Але сабак было вельмі многа, дык адзін колас не змог 

накарміць іх ўсіх, таму  яны сталі адбіраць адзін у аднаго, ірваць у розныя бакі, 

пакуль нарэшце не разарвалі яго на шматкі і не патапталі нагамі. Ад таго  зерне 

рассыпалася па зямлі і на другі год ад аднаго коласа пайшоў багаты ўраджай,  што 

людзі намалацілі цэлую бочку жыта. І з таго часу сталі разводзіць хлеб. 

Гаспадар: Нездарма людзі кажуць: “Зямля – талерка: што пакладзеш, то і  

знойдзеш”. 

Гаспадыня: –Але, не зважай на ўраджай, а жыта сей. 

Гаспадар: – Так, бо хлеб над усім пануе. 

Багач: – Шмат прыказак існуе, а загадак колькі…. 

Дзяўчына: – Маленькі, крывенькі, а ўсе поле абскача. Што гэта?(серп) 

Хлопец:       А маю паспрабуйце адгадаць: 

                      Сотні братоў звязаны, адным поясам падпаясаны.(сноп) 

Д зяўчына: І маю таксама: 

                     Хоць вусаты, хоць я колкі, 

                     Ды не злосны аніколькі, 

                     Лета ўсё адным заняты –  

                     Кожны дзень спялю зярняты, 

                     Не асыплюся на дол –  

                     Хлебам я прыду на стол. (колас) 

Хлопец: – І я загадку ведаю: 

                   Усіх нас корміць, сама есці не просіць.(зямля) 

Дзяўчына: А мне бабуля такую загадвала: 

                    Стаіць сасна, на сасне лён, на льне жыта. (стол, абрус, хлеб) 

                    Не шкадуюць мяне, мнуць, у печ гарачую кладуць, 

                    А як вынуць, дык нажом будуць рэзаць.(хлеб) 

Гаспадыня: – Маімі пірагамі пачастуйцеся,госцейкі. 

Багач: – Дзякуй, смачныя пірагі, нават ніводнай крошкі не ўпала. 

Хлопец: – А я ведаю, чаму чалавек шануе хлебныя крошкі. 

Гаспадар: – Раскажы. 

Хлопец: – Расказала мне мая бабуля, вось паслухайце: раз чалавек  адзін еў  

хлеб, і крошка неяк упала на зямлю. Ён, бедны спужаўся, стаў яе шукаць… А тым 

часам яго гумно загарэлася. Бягуць людзі, крычаць яму: “Гумно гарыць! Бяжы 

тушыць, а то згарыш!”Ён пабег. Датуль шукаў, пакуль не знайшоў тыя крошкі. 
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Знайшоўшы, пацалаваў яе, перахрысціў хлебец і з’еў на здароўе. Потым  выйшаў 

на двор, глядзіць – а гумно і патухла.  

Багач: – Надышоў час развітання, чакаюць мяне ў суседніх хатах. 

Гаспадар: –Багач, Багач!  

Гаспадыня:Дай ніве спор у снапах, 

                      Стагамі ў гумне, 

                      Зярном у клеці. 

Багач: –Я зычыў ўсім шчасця і добрай волі. 

               Каб не было бяды ніколі! 

               Каб багач прынёс не толькі медавуху, 

               А моркву, буракі, агуркі, жыта,пшаніцу ў волю… 

               Усяго даволі радзіла, як ніколі! 

Багач:– Зернем нівы засявалі 

               Хлебаробы ў весні час. 

Гаспадыня: – Сэрцам шчодрым сагравалі,  

                          Клапаціліся пра нас. 

Дзяўчына: – Рупнай працай цёплым ветрам 

                        Цёплым ветрам 

                         І расою пахне хлеб. 

Хлопец:–Нібы сонейка над светам, 

                Ён штодзённа на стале. 
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 ДАДАТАК 3 
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ДАДАТАК 4 

Абрад“Супрадкi” 

( Гаспадыня ў імправізаванай хаце прыбірае на стол. Заходзяць яе 

сяброўкі, прыносяць частаванне, якое ставяць на стол, ніткі, пражу, верацёны 

і г.д) 

- Добры дзень! Мы прышлі да Вас у госці, вы нас не выганеце. Ужо 

чарнец на кут сеў, і мы кінулі сваю працу. Ды прыйшлі да Вас на супрадкі. 

Гаспадыня: Дзень добры, праходзьце, кумачкі мае. 

(Садзяцца на лаўкі і пачынаюць працаваць: хтосьці чэша лён, хтосьці 

перамотвае ніткі, хтосьці прадзе і г.д.) 

 

(Прыходзіць дзяўчына ў рэканструіраваным касцюме) 

Дзяўчына: Прыйшла да Вас навучыцца, як кудзесню прасці, ці 

дапаможаце мне? 

Жанчына: Праходзь, праходзь, не саромейся, зараз навучым, пакажам, як 

і што. 

(Дзяўчына садзіцца на лаўку да пралкі) 

Дзяўчына: Ведаеце, жанчынкі, мяне хлопец замуж просіць. А я кудзелю 

прасці не ўмею і не ведаю  што рабіць. 

Гаспадыня: А што за хлопец? 

Дзяўчына: Ды з суседняй вёскі… 

Гаспадыня: Ты ж, дзеўка, помні. 

Дзяўчына: А што помніць? 

Аляксандраўна: Замуж – не напасць, каб толькі за мужам не прапасць. 

Данілаўна: Як з трапкі гразь не вымыеш, так з мужа праўды не выпытаеш. 

Жанчына: А ці прыгожы ён? 

Алеся: Так сабе. 

Іосіфаўна: Хоць і ў дзеўках пасядзець ды на прыгожага паглядзець. 

“Ляночык мой бялюсенькі”- спявае дзяўчына 

Іосіфаўна: Вось малайчына, і прасці навучылася і песні нашы спявае, 

адгадайце – ка мае загадкі. Слухайце ўсе! 

Загадкі . 

1.Із кругла – вугла, а за канец не падымеш? (клубок) 

2.Каля дома завіруха, каля дзірачкі кірмаш? (дом і пчолы) 

       3.Поўна бочачка віна, нідзе дырачкі няма? (яйцо) 

4.Мамка таўстуха, дачка красуха, а сын Фядос пайшоў пад нябёс?  

(печ, агонь і дым) 

       5.Без акон, без дзвярэй, поўна горніца людзей? (гарбуз) 

       Калектыў спявае “Ой, зелена, зелена” 

Іосіфаўна: Ой і разышліся, пара ўжо дахаты, запрацаваліся і засядзеліся,  

                   пойдзем, кумачкі. Данілаўна, заўтра ў цябе зноў збіраемся! 


