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Беларускае Падняпроўе з‘яўляецца цiкавейшым рэгiенам нашай краiны, якi патрабуе даклад-

нага вывучэння ўсiх бакоў яго матэрыяльнага, эканамiчнага i культурнага развiцця. Гістарычны 

лес Падняпроўя быў звязаны са старажытным Кіевам і з гісторыяй усходне-славянскіх зямель. Эт-

накультурны комплекс, фальклорныя традыцыі і народныя гаворкі Падняпроўя маюць шмат  

агульных рыс з суседняй Смаленшчынай і Заходняй Браншчынай. На  тэрыторыі Падняпроўя была 

утворана Магілеуская губернія. Найбольш густа населенай і аграрна развітай  здаўна  была лева-

бярэжная частка Падняпроўя, у прыватнасці Аршанска-магілеўская раўніна. Зараз Падняпроўе - 

гэта гісторыка-этнаграфічны рэгіен Беларусі, які займае  Магілеўскую,  часткі  Віцебскай і Го-

мельскай абласцей [1, c. 374]. Цiкавым аспектам вывучэння у наш час застаецца таксама характа-

рыстыка абраднасці насельніцтва адзначанага рэгіена ў розныя часы ў тым ліку і савецкi перыяд.  

Вывучэнне гэтых пытанняў дае гісторыка-культурныя матэрыялы, на аснове якiх можна рабiць 

высновы аб стане ўсей культуры Падняпроўя ўвогуле.  

Вясельная абраднасць з‘яўляецца паказчыкам стану развіцця сямейных традыцый. У межах 

народнай культуры беларусаў вяселле складаецца са шматлікай колькасці этапаў, якія па-асобку 

ўтвараюць цэласны комплекс абрадаў, дапамагаючых маладым уступаць на шлях самастойнага 

жыцця. Сярод шэрагу этапаў (выбар пары, аглядзіны,  заручыны, каравайны абрад, вечарыны 

напярэдадні вяселля ў хаце маладога і маладой) найбольш значным з‘яўляецца сватанне. Зараз жа 

ў вѐсцы сустракаецца знікненне некаторых частак (аглядзіны, заручыны). Для горада ў сваю чаргу 

ўвогуле характэрна адсутнасць большасці этапаў, так заручыны – гэта менавіта тая частка, якая 

ўвогуле страчана  на тэрыторыі Падняпроўя. Актуальнасць вывучэння сватання звязана з прабле-

май захавання і адраджэння народнай традыцыі ў сучасным гарадскім асяроддзі.  

Мэтай дадзенага даследавання з‘яўляецца характарыстыка традыцый і навацый у сватанні сва-

тання сярод гараджан на тэрыторыі Беларускага Падняпроўя.  

Для больш дакладнага вывучэння тэмы было праведзена палявое этнаграфічнае даследаванне ў 

2010-2011 гг. у гарадах Клімавічы, Магілеў, Гомель. Усяго было апытана каля 220 чалавек, узяты 

некалькі дзесяткаў інтэрв‘ю. Моладзь вельмі цікава адносілася да пытанняў, выказвала свае пажа-

данні, некаторыя ўвогуле іх запісвалі, больш актыўна праявіла сябе мужчынская палова насель-

ніцтва. Сярод апытаных выдзяляюцца розныя ўзроставыя групы. Большасць з іх складаюць 

жанчыны сярэднягя ўзросту.  

Як вядома, адну з цэнтральных частак давясельнага этапу займае сватанне. Усе апытаныя ў 

большай ці меньшай ступені мелі нейкае дачыненне да гэтага абраду: ўласна прымалі ўдзел або 

бачылі, як прыходзілі да іх. 

Раней, да і зараз, як адзначаюць рэспандэнты, перад сватаннем у дзяўчыне пыталіся згодна яна 

на шлюб ці не. Вось што адзначае рэспандэнтка 1921 года нараджэння: ―Сваты, калі шлі яны ўжо 

ведалі, што будзе дана згода‖. Іншая адзначае, што часцей за ўсе так, таму што рэдка хадзілі ў сва-

ты без дагавора. Перад сватамі запытваўся або сват, а часцей за ўсе сам малады.  

 Выбар пары, у традыцыйным выглядзе, адбываўся больш сціпла і строга з боку бацькоў. Ма-

ладая амаль нідзе не была за выключэннем працы або сваѐй хаты, таму нярэдкі былі выпадкі, калі 

П
ол

ес
ГУ



241 
 

бацькі дамаўляліся аб будучым вяселлі маладых. Выбар дня гэта вельмі важная справа. ―Най-

часцей на тэрыторыі Падняпроўя  такім днем была субота, радзей аўторак або чацвер‖ [2, c. 223]. 

Зараз моладзь больш абыякава адносіцца да гэтай праблемы. Толькі сцвярджае, што панядзелак 

гэта вельмі дрэнны дзень, але гэта сувязь с існуючым забабонам пра яго як пра дрэнны дзень для 

пачатку спраў, які існуе ў сѐнняшнім грамадстве. 

 Хто ж павінен хадзіць у сваты?  Традыцыйна адказваюць: ―У сваты ішлі найчасцей мужчыны; 

склад іх быў розны, але амаль заўсѐды там прысутнічаў хросны бацька маладога‖ [2, c. 223]. Зараз, 

наадварот, усе часцей узгадваецца, што малады ходзіць адзін без сваей ―світы‖. Таксама сярод су-

часнай моладзі самымі жаданымі ўдзельнікамі сватання з‘яўляюцца жанчыны сталага ўзросту. За 

выключэннем незамужніх, а таксама не жадана, каб прысутнічалі дзеці, бо яны могуць што-

небудзь сапсаваць. 

 Адзенне сватоў усім сваім відам таксама павінна паказваць значнасць дзеяння. Так, некалькі 

дзесяцігоддзяў назад: ― сваты выкарыстоўвалі такі прадмет, як салома: ѐю падвязваўся сват…‖ [2, 

c. 223]. Аднак у выніку праведзенага даследавання было выяўлена, што зараз выкарыстоўваюць 

рушнікі або ленты. Яшчэ сват абавязкова павінен быў узяць з сабою свечку, добра, калі яна грам-

нічная. Зараз у сваты таксама не ходзяць без абярэгаў, якія застаюцца ад вялікіх святаў (грамніч-

ная свечка або абраз) і, што з‘яўляецца асабліва цікавым сеняшняя моладзь прытрымліваецца гэта-

га парадку.  

Дом, у які завіталі сваты, абазначаўся па-рознаму, але рэспандэнты адзначылі як асноўныя 

сродкі кветкі (40%), лісце (15%). Некалькі чалавек адзначылі як сродак для азначэння -  галінкі 

дрэў (бяроза, ліпа). Таксама прысутнічалі ўспаміны наконт выкарыстання елкі, але гэта было звя-

зана з даволі значным распаўсюджаннем гэтага атрыбута на тэрыторыі сумежнай Украіны. Аднак 

у сваю чаргу есць адзначэнні, што зараз некаторыя ўвогуле гэтага не робяць і лічаць перажыткам 

мінулага.  

Як вядома с пустымі рукамі ў госці не ходзяць, так вось і сваты прыносяць з сабою шмат чаго. 

Традыцыйна гучаў адказ: ―сват звычайна ставіў пляшку гарэлкі…‖ [2, c. 226]. Зараз адзначаюць, 

што сваты прыносяць ежу, алкагольныя напоі, хлеб-соль, цукеркі. Прычым, раней ―жаніх не 

павінен быў садзіцца ў хаце датуль, пакуль яго нявеста не запросіць. У адваротным выпадку, мяр-

куемае вяселле няхутка ці зусім не адбудзецца‖ [2, c. 225]. Зараз, маладыя выпраўляюцца да стала 

не чакаючы запрашэння. Ранней жа, як указвалі некаторыя рэспандэнты, сваты маглі пачаць не-

вялікую  перамову з бацькамі маладой у выглядзе невялікіх напеваў. 

Пытанне пра сватанне з боку дзяўчыны вылучыла наступныя адказы. Амаль 90% рэспандэнтаў 

лічаць гэта магчымым. ―Зараз асабліва такога не сустракаецца, але раней існавалі такія выпадкі. 

Асабліва ў тым выпадку, калі маладая зацяжарыла, і яе бацькі маглі першыя ісці ў сваты‖ або калі 

маладая была сіратою і мачыха магла пайсці ў сваты. Сватанне гэта не проста сустрэча, а нейкае 

дзеянне, якое адбываецца па раней закладзенаму сцэнарыю. Аднак усе гэта патрабуе кіраўніка. У 

якасці яго рэспандэнты выдзяляюць свата. Таксама выдзяляецца тамада, як адзін з удзельнікаў 

вяселля, але гэта ў большай ступені звязана з сенняшнімі традыцыямі правядзення вяселля.  

Iснавала нямала звычаяў, спосабаў сказаць пра тое, што дзяўчына згодна на шлюб або адмаўля-

ецца ад яго. У выпадку адмовы ―жанiху цi свату прычэплiвалi на вопратку нiтку цi непрыкметна 

прышпiльвалi кавалачак якой-небудзь тканiны‖ [1, c. 184].  Таксама ―калi не захочаш замуж сватам 

даецца гарбуз, а вось наконт згоды дзяўчына прымае хлеб ад сватоў, выпiвае чарку гарэлкi i пера-

дае яе сватам‖ [1, c. 185]. 

Асабліва распаўсюджаным адказам з‘яўляецца тое, што маладому адказваюць проста словамі. 

Зараз, сярод моладзі сустракаюцца даволі незвычайныя формы адмовы. Напрыклад, маладому 

кладуць цвікі ў боты, прышываюць адзенне, даюць кактус або кідаюць пеўніка ў машыну. Цікава, 

што моладзь вельмі сур‘езна адносіцца да пытання адмовы сватам. ―Шырокае распаўсюджанне на 

Беларусі ў асяроддзі моладзі, асабліва дзяўчат, мелі разнастайныя прыемы, якія б садзейнічалі 

хутчэйшаму замужжу. Так, у час сватання сяброўкі нявесты маглі грызці хлеб, прывезены сватам, 

ці бралі з воза сватоў саломы і пасыпалі ѐю сцежкі да сваіх хатаў‖ [2, c. 231]. 

Такім чынам, вынікі вывучэння насельніцтва тэрыторыі Падняпроўя адносна сватання, дазва-

ляюць зрабіць адпаведныя высновы аб ступені яго захаванасці як часткі сучаснага вясельнага 

абраду менавіта сярод гарадскога насельніцтва. У гэтым абрадзе сѐння перапляліся ўстойлівыя 

характэрныя рысы для беларускай вясельнай традыцыі (выбар пары, каравайны абрад, пасад мала-

дой) і да іх далучыліся новыя элементы (змянілася колькасць сватоў, спосабы адмовы, прадметы 

ўпрыгожання сватоў і маладых). 
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Теоретическое обоснование проблемы авторитаризма государственной власти в Республике 

Беларусь в настоящее время носит важнейшее практическое значение. Отметим, что Президент 

нашего государства А. Г. Лукашенко в своих выступлениях неоднократно подчеркивал наличие 

некоторого достаточно высокого уровня авторитаризма президентской власти в Беларуси. Так, 

например, выступая в сентябре 2004 года перед студентами Брестской области, он отметил, что у 

нас сложилась «очень сильная президентская власть, действительно с элементами авторитаризма, 

в этом я всегда честно признавался» [4, с.7]. В дальнейшем Лукашенко еще несколько раз подчер-

кивал справедливость этих слов. 

Однако, не смотря на наличие указанного феномена, в отечественной философской, политиче-

ской и социологической научной литературе практически отсутствует его адекватный анализ. 

Следствием из данной ситуации явилось то, что не только на уровне обыденного сознания, но да-

же и в ряде научных публикаций авторитаризм высшей власти неправомерно отождествляется с 

тоталитаризмом. В результате феномен авторитаризма в рамках данной точки зрения рассматри-

вается только лишь в качестве негативного. На самом же деле, социально-политическая практика 

показывает, что в большинстве случаев осуществляется прямо противоположная взаимосвязь: чем 

меньше система государственной власти включает в себя элементы авторитаризма, тем больше 

она будет тоталитарной. Поэтому, на наш взгляд, вышеприведенные слова Президента белорус-

ского государства ни в коей мере не противоречат первой статье нашей Конституции, в которой 

подчеркнуто, что «Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое госу-

дарство» [3, с.7]. Дело в том, что тот вариант демократии (зачастую его называют «либеральным») 

не должен быть для нас положительным примером. Белорусская модель демократического госу-

дарства как раз предполагает авторитаризм верховной власти. 

Необходимо отметить, что авторитарные черты президентской власти белорусской модели гос-

ударственного устройства, возникли не произвольно, а явились политической формой выражения 

сущностного единства нашего народа и его лидера. Данное единство (речь идет не только о Бела-

руси) может носить, в целом, необъяснимый с точки зрения логики, мистический характер. Имен-

но о таком его характере писал в своей работе «Путь духовного обновления» величайший русский 

философ ХХ века И. А. Ильин. «Народ и его вождь, – подчеркивал он, – встречаются и объединя-

ются друг с другом в той таинственной глубине, где живет любовь к родине и иррациональное гос-

ударственно-политическое настроение» [2, с.235]. Обратим внимание на то, что главным необхо-

димым условием вышеуказанного единства является любовь к своей Родине не только у народно-

го вождя, но и у самого народа. В том же случае, если эта любовь утрачивается, авторитарная 

форма правления не сможет обладать свойством своей онтологической подлинности, и по суще-

ству будет являться всего лишь одной из возможных разновидностей тоталитарного режима. При-

чем тоталитаризм в данном случае носит не открыто выраженный диктаторский характер, а скры-

вается с помощью различного рода идеологических средств воздействия на общественное созна-

ние, что затрудняет политическую борьбу с ним. 

В усиленно навязываемой нам в последнее время западной модели либеральной демократии 

подобного рода чувство любви к Родине не предполагается в принципе (правда, еще и не отрица-

ется сама возможность его существования). Более того, не требуется никакого наличия взаимной 

любви между народом и избранным им государственным лидером. Последний ассоциируется в 

народном сознании не с вождем, а всего лишь с работающим по контракту менеджером очень 
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