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Беларускі народ вядомы сваёй самабытнай культурай, карані якой бяруць
свой пачатак яшчэ ў дахрысціянскую эпоху. Не дзіўна, што за такі доўгі перыяд
беларускі народ назапасіў і захаваў вялікую колькасць традыцый і абрадаў.
Асаблівай увагі патрабуе святкаванне беларускага вяселля. 

Беларускае вяселле – унікальны абрад, які мае глыбокі сакральны сэнс.
Ніводнае дзеянне падчас вяселля не было выпадковым. І хоць сучаснае вяселле
значна адрозніваецца ад традыцыйнага, але многія элементы выконваюцца і
зараз.

Па традыцыі беларускі вясельны абрад праходзіў у тры этапы:
перадвясельны, само вяселле і паслявясельны. Вяселле не гулялі ў перыяд з 7 па
21 студзеня, гэты час называўся «крывавыя вечары». Самым лепшым часам для
вяселля лічыўся канец лета. Падрыхтоўка да вяселля суправаджалася вялікай
колькасцю самых розных прыкмет і забабонаў. Такая прымхлівасць
тлумачылася страхам за шчаслівую будучыню маладых. Вясельны абрад
пачынаўся са сватаўства. Сватацца прыходзілі ў аўторак, чацвер і суботу. Сам
жаніх на сватаўстве мог не прысутнічаць. Здаралася, што сватам маглі
адмаўляць, таму перш чым ісці ў сваты, радня жаніха добра прыглядалася да
выбранніцы. Сваты ніколі не прыходзілі з пустымі рукамі. Пачыналася ўсё з
жартаўлівага дыялогу паміж сваякамі нявесты і сватамі. Часта
выкарыстоўваліся фразы «у вас тавар, у нас купец», «Кажуць, у вас цялушка
добрая, то прадайце». Бацькі маладой вырашалі, адмовіць сватам ці не. Калі
яны згаджаліся, то запрашалі сватоў у хату, дзе пыталіся ў дзяўчыны, ці згодна
яна выйсці замуж. Калі ўсё праходзіла добра, то ў знак згоды выпівалася
бутэлька, прынесеная сватамі. Гэтую бутэльку абвязвалі поясам, а ўнутр
насыпалі зерне. Калі дзяўчына адмаўляла сватам, то яны маглі забраць усе свае
падарункі. Лічылася, што калі галоўны сват разаб’е бутэльку аб вароты
нязгодлівай дзяўчыны, то яна не выйдзе замуж.

Вяселле пачыналася з выпечкі каравая. Яго пяклі і ў хаце жаніха, і ў доме
нявесты. Пяклі яго замужнія жанчыны, лічылася добрай прыкметай, калі сярод
іх была цяжарная. Пасля выпечкі маладыя дзяўчыны ўпрыгожвалі каравай. Калі
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жаніх гатовы быў ехаць за маладой, у цэнтры дома ставіўся стол, накрыты
белым ільняным абрусам. Хлеб-соль, вядро з вадой і грамнічная свечка былі
абавязковымі атрыбутамі гэтага абраду. Бацька жаніха перавязваў яму рукі
даматканым ручніком і тройчы абводзіў вакол стала, а потым вёў да парога і
даваў яму невялікі абраз. Маці ў гэты час благаслаўляла сына ў дарогу. Ікону
пакідалі дома, а свечку сват браў з сабой, каб засцерагчы вясельны картэж. У
абавязкі свата ўваходзіла таксама паклапаціцца пра грошы і пачастункі, якія
патрэбныя былі на выкупе нявесты. Радня нявесты таксама не сядзела склаўшы
рукі. Старэйшыя жанчыны накрывалі святочны стол, а сяброўкі нявесты
рыхтавалі вінаватую да імпрэзы. Па традыцыі нявесту апраналі не ў сваім доме.
Выбіраўся дом на тым жа баку вуліцы, дзе жыла сям’я маладога, – пераводзіць
нявесту праз дарогу лічылася вельмі дрэнным знакам. Акрамя таго, нельга было
прыбіраць невесту ў доме ўдаўца або ўдавы, разведзеных, у доме, дзе паміралі
дзеці ці быў пажар. Маладую прыбіралі з усёй дбайнасцю: запляталі касу,
канчаткова падганялі сукенку, перавязвалі нявесту даматканым чырвоным
поясам. Вэлюм надзвалі ў самы апошні момант. Выкупляць нявесту трэба было
з шумам, гамам, жартоўнымі сваркамі. Часцей за ўсё выкупам кіравалі браты
нявесты. Пасля ўдала праведзенай здзелкі жаніх забіраў нявесту і вёў у хату
бацькоў. Далей быў невялікі пачастунак, пасля якога вясельны картэж
адпраўляўся ў храм. Першым заўсёды ехаў жаніх. Картэж звычайна складаўся з
сямі вазоў. Пасля таго, як маладыя рассаджваліся, бацька нявесты з абразом у
руках абыходзіў вакол вясельнага картэжа, рабілася гэта па сонцы. За ім ішла
маці і абсыпала калёсы збожжам.

Увайшоўшы ў храм, маладыя станавіліся на ручнік. Пад ручнік клалі
чырвоны пояс і два медныя пятакі. Пасля шлюбу іх забіралі з сабой.
Абавязковым было тое, што нявеста стаяла злева ад жаніха (каля сэрца) і падчас
вянчання, і падчас рэгістрацыі шлюбу. Адразу ж пасля вянчання маладыя ішлі
на могілкі – пакланіцца магілам продкаў. У савецкі час гэтая традыцыя
трансфармавалася: жаніх з нявестай сталі наведваць мемарыяльныя комплексы,
помнікі і брацкія магілы. Сучасныя маладыя таксама наведваюць памятныя
мясціны.

Парог у нашых продкаў лічыўся зонай смерці, таму жаніх пераносіў
нявесту на руках, пры гэтым госці абсыпалі маладых збожжам. Часцей за ўсё
вяселле доўжылася тры дні, паказальна, што радня жаніха і нявесты гуляла
асобна. Заканчваўся гэты трохдзённы абрад дзяленнем каравая. Адразу пасля
гэтага праводзіўся абрад зняцця вэлюму. Маці жаніха здымала з нявесткі вэлюм
і перадавала яе старэйшай шаферке, каб тая хутчэй выйшла замуж. Нявесце ж
на галаву завязвалі хустку, а таксама апранаўся фартух – сімвалы жаночай долі.
Праз дзевяць дзён праводзілі пірагі – застолле для бацькоў маладых, якія праз
вясельныя клопаты не маглі нармальна пасядзець за вясельным сталом. Пасля
гэтага пачынаўся «мядовы месяц», які доўжыўся з дзявятага па саракавы дзень.

Традыцыйны вясельны абрад цяпер ужо амаль не сустракаецца ў
Беларусі, але многія традыцыі захаваліся, хай і крыху змяніліся. Да гэтага часу
сучасныя жаніхі ўносяць нявест у хату на руках. Калі маладыя выходзяць з
загса, госці пасыпаюць іх збожжам, пялёсткамі руж, грашыма і цукеркамі.
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Абавязковы атрыбут убору нявесты – вэлюм – таксама захаваўся. Калі жаніх і
нявеста падыходзяць да дома або рэстарана, дзе іх чакаюць госці, то бацькі
сустракаюць іх з караваем. Маладыя выпіваюць трохі шампанскага і б’юць
келіхі. Біццё посуду на вяселлі – на шчасце. Дайшоў да нашых часоў і абрад
выкупу нявесты – гэта адзін з самых вясёлых і цікавых частак вяселля. У канцы
вяселля нявеста кідае букет – якая з дзяўчын яго зловіць, тая наступнай выйдзе
замуж.
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Традыцыя – паняцце даволі шырокае, і ў значнай ступені яно амаль
супадае з паняццем культура. Народная культура заўсёды была непарыўна
звязана з працай і побытам [3, с.12]. У дадзенай працы разглядаюцца
пытанні,звязаныя з iснаваннем культурных традыцый у наш час.

Сёння матэрыяльныя каштоўнасці пераважаюць над духоўнымі.
Уніфікаваны тэлебачанне, радыё, Інтэрнэт, дзе ўсё ў асноўным на мове рускай,
англійскай, пераважна з амерыкана-еўрапейскім накірункам. У наш час многія
традыцыі зніклі з актыўнага бытавання, забыты людзьмі. Прычын таму шмат:
урбанізацыя, дэмаграфія, развіццё СМІ і іншыя [3,с.13].

Аднак можам адзначыць той факт, што апошнім часам народныя традыцыі
ўсё больш набываюць увагу грамадскасці. Нацыянальныя культурныя вобразы
беларусаў у некаторай форме можна ўбачыць сёння ў кіно, кнігах, часопісах, тэле-
і радыёперадачах, рэкламных акцыях і, вядома ж, у Інтэрнэце. Наша моладзь стала
актыўна цікавіцца гісторыяй продкаў.Многія з задавальненнем прымаюць удзел у
беларускіх святах, варожаць ў калядны і купальскі перыяды. У сістэме работы
навучальных устаноў адраджэнне нацыянальных традыцый, народнай спадчыны
становіцца прадметам пільнай увагі. На пазакласных мерапрыемствах
праводзяцца розныя каляндарныя абрады і традыцыйныя святы, пачэснае месца ў
выхаванні дзяцей займае беларуская батлейка. У сучаснасць перайшлі народныя
танцы і ігра на народных інструментах. Напрыклад, далёка за межамі раёна

ўсё бо
белару
рады
ыў

Аднак
льш на
ў

ніклі
ыя, дэма

мож

лебач
аважна
з акт

рыяльн
чанне,

быт
аваннем

ныя

дав
тура.

[

вол шы
Народ

руска
рш вы

рок

ды
курсакурса лл
кай і рус

кл

РНР

ыцынскі
ячэячэ

ПРАПАГАПРА
ХХ ТРАДТР

ГАНДГАН
ЫЫ

–– Рэж

с].. ––
adba_obychadba_obych

ыымм додо

РРээжжыым
chai_i_ai i


