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Вялікдзень – адно з найбольш значных хрысціянскіх свят. З 

асаблівай урачыстасцю яго святкавалі ў рэгіѐне Заходняга Паазер’я 
(сучасныя Браслаўскі, Глыбоцкі, Пастаўскі, Шаркаўшчынскі, 
Міѐрскі і Докшыцкі раѐны). Пашыраным ў святочныя вечары было 
велікоднае вандраванне валачобнiкаў, якое, на думку даследчыка 
мiфалогii i абрадавасцi валачобных песень Н.М.Нiкольскага, “... 
ѐсць толькi бедная, сцѐртая рэштка ранейшай, больш багатай, 
драматычнай абраднасцi” [1, с. 260]. Мастацтвазнавец 
М.Каладзiнскi схiльны лiчыць валачобнiкаў непасрэднымi 
прадаўжальнiкамi традыцый скамарохаў [2, с. 69].  

Гэты веснавы абрад напамiнае зiмовыя абходы калядоўшчыкаў 
функцыянальнай блiзкасцю i сюжэтным падабенствам песень-
вiншаванняў, кантэкстам святкаванняў. У язычнiцкiя часы абрады 
мелi магiчны характар, былi накiраваны на павышэнне ўрадлiвасцi, 
ушанаванне, услаўленне працаўнiка-гаспадара, яго чалавечых i 
гаспадарчых якасцей, апаэтызаванне яго маѐмаснага становiшча, 
пажаданне здароў’я i дабрабыту сям’i. У мясцовасцях, дзе атрымала 
пашырэнне валачобніцтва, калядны абрад амаль не сустракаецца. І 
наадварот. 

Абрад, які атрымаў назву валачобнага, быў распаўсюджаны 
сярод насельніцтва праваслаўнага і каталіцкага веравызнання, а для 
старавераў зусім не характэрны. Заўважым, што ў адрозненне ад 
іншых рэгіѐнаў Беларусі, дзе бытавала валачобніцтва, у Заходнім 
Паазер’і найчасцей яно называецца лалоўніцтвам (населеныя 
пункты Стаўрава Браслаўскага раѐна, Васіліны, Лынтупы 
Пастаўскага раѐна, Малыя Алашкі Міѐрскага раѐна і інш.). Католікі 
вѐскі Магуны Пастаўскага раѐна “ішлі ў алялюю”. Адметнымі 
лакальнымі рысамі на-       дзелены валачобны абрад і адпаведная 
песенная спадчына Міѐршчыны. У вѐсках Бабышкі, Латышы, 
Лявонполе гаварылі: “Трэба ісці ў Хрыстос”, – і песні адпаведна 
называліся хрыстоснымі.  
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На тэрыторыі Міѐршчыны даследчыкам С.Панізнікам ў 1992 г. 
зафіксаваны тры разнавіднасці “хрыстосаў” – каталіцкі, 
праваслаўны і сякаўскі. «… Сякамі называлі плытагонаў з-пад 
Смаленска, дзе беларусы “сыкалі”, вымаўлялі, напрыклад, 
“цыгунок” замест “чыгунок”. Яны вясною сплаўлялі свае ганкі-
платы і на Вялікдзень прыставалі да лявонпольскага берага Дзвіны, 
каб за песні атрымаць “ганарар” – скаромнае. І песні іх былі 
хуткімі. І запевак кароткі: “Хрыстос – сын божы”. Бо ў іх сапраўды 
не было часу: беларускую драўніну … чакала ў Рызе Еўропа” [3, с. 
3]. 

Жыхары рэгіѐна “лалоўнічалі” пераважна ў першы вечар свята. 
Толькі ў в.Малыя Алашкі абхадзілі аднавяскоўцаў днѐм. Рознымі 
па складзе і колькасці ўдзельнікаў былі гурты. Аднак найчасцей 
“лалоўнічалі” нежанатыя хлопцы і мужчыны. У вѐсках Сакуны і 
Васіліны на Пастаўшчыне абрад валачобніцтва пачыналі хлопчыкі, 
якія першы абход вѐскі рабілі на змярканні [4]. У іншых 
мясцовасцях рэгіѐна, напрыклад у вѐсцы Магуны (Пастаўшчына) 
дзеці хадзілі “ў жачыкі” (па святочныя яйкі) на другі дзень свята 
[5]. У в.Дрысвяты Браслаўскага раѐна абход хат дзецьмi 
практыкаваўся толькi праз тыдзень i насiў назву “дзiцячы 
Вялікдзень” [6]. У вялiкiх паселiшчах колькасць гуртоў не 
абмяжоўвалася; напрыклад, у тых жа Магунах за вечар маглі 
хадзiць шэсць-сем груп [5]. Найчасцей выкананне “хрыстосных” 
песень суправаджалася ігрой на гармонiку, іншы раз на скрыпцы або 
(і) цымбалах [5]. 

Галоўную ролю ў лалоўным абрадзе выконваў “пачынальнiк”, 
якога выбiралi загадзя. Ён быў своеасаблiвым распарадчыкам 
веснавога абходу, галоўным выканаўцам усiх песень. Астатнiя ж 
удзельнікі падхоплівалі аднарадковыя “запеўкi”, якiя паўтаралiся 
пасля кожнага радка. Таму для выканання ролi “пачынальнiка” 
выбiралi чалавека сталага, які добра ведаў валачобную спадчыну, 
меў здольнасці да спеваў i iмправiзацыi. Акрамя таго, спецыфiка 
валачобных песень патрабавала ад выканаўцы добрай памяцi, увагi, 
засяроджанасцi, сканцэнтраванасцi на змесце i дакладнай 
паслядоўнасцi пералiку свят i прысвяткаў. Першапачаткова гэта 
было звязана з верай у сiлу аграрна-магiчнага ўдзеяння валачобнага 
абраду. І калi парушылася ўстаноўленая тэкставая традыцыя, 
лічылася, што гэта магло наклiкаць на двор гаспадара цi яго сям’ю 
няшчасце. Шматгадовы выканавец ролi “пачынальнiка” з 
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Мiѐршчыны Андрыян Кiсляк мог выканаць толькi сем “хрыстосаў” 
у суткi – на большае не хапала энергii [3, с. 3].  

У адрозненне ад iншых рэгiѐнаў Беларусi, у Заходнім Паазер’і 
пад моцным каталiцкiм уплывам назiраюцца больш рэлiгiйны змест 
тэкстаў, традыцыйнае выкананне. Адсюль, на нашу думку, i 
адсутнасць пераапранання, пераўвасаблення ў розныя вобразы, якiя 
бытавалi ў iншых рэгiѐнах Беларусi [2, с. 72]. Тым не менш 
наведванне кожнай вясковай хаты патрабавала i своеасаблiвай 
тэатральнай iмправiзацыi. У песнях велiчалi не толькi Бога, Божую 
мацi, шэраг “святцаў”, але i гаспадара, гаспадыню, iх сям’ю, 
шчырую працу, “дварок-раѐк”. Змест песень змяняўся ў залежнасцi 
ад складу слухачоў: гаспадар, гаспадыня, іх дзеці. Спецыяльныя 
песнi спявалi сыну i дачцэ, якiя дасягнулi шлюбнага ўзросту. 
Існаваў нават так званы “дзявоцкі Хрыстос” (вѐска Акунѐва Міѐр-
скага раѐна). 

Пасля абходаў вѐскi, а часам i суседнiх паселiшчаў лалоўнiкi 
збiралiся са скаромным у адну вялiкую хату, дзе ла-    дзiлi гулянне 
да першых пеўняў. На гэтых “начнiчках” частавалiся, танцавалi, 
вадзiлi карагоды, гулялi ў розныя гульнi (пераважна з велiкоднымi 
яйкамi). 

Адметнымi рысамi валачобнага (лалоўнага) абраду на тэрыторыi 
Заходняга Паазер’я з’яўляюцца шырокае i доўгачасовае бытаванне 
ў параўнанні з iншымi рэгiѐнамi Беларусi (Усходняе i Цэнтральнае 
Паазер’е i цэнтральная частка Беларусi, дзе ў савецкiя часы абрад 
паступова вымiрае). Становiшча “тэрытарыяльнай правiнцыi”, у 
якой значную ролю адыгрывала рэлiгiя, спрыяла захаванню яго i да 
нашага часу. Безумоўна, што праваслаўе і каталіцызм аказалі 
значны ўплыў на тэксталогiю песеннай спадчыны лалоўнiцтва, 
якая, тым не менш, не страцiла сваѐй практычнай i мастацка-
эстэтычнай значнасцi. Пацвярджэннем таму служыць факт 
доўгачасовага бытавання звычаю лалоўніцтва, “хаджэння ў 
Хрыстос”, “алялюю”, які не толькi падтрымліваецца духавенствам, 
захоўваецца сярод веруючых (асабліва на Міѐршчыне), але i займае 
цэнтральнае месца ў святах веснавога сонцастаяння.  
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