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столько же, сколько я откусила!», а мужчины: «Пусть топор и коса кусают так 
же хорошо, как я укусил!». Древнее происхождение имеет и другой масленичный 
обычай – хлестанье «масленичной веткой» (fastelavnsriset). Ветка – как правило, бе-
резовая – оборачивается цветной бумагой и украшается бумажными цветами или по-
золоченными ягодами. С этой веткой принято было ходить по домам и хлестать 
«сонь», стягивая с них одеяла, не жалея сил, с песнями и прибаутками. «Наказуе-
мый» должен был откупаться заранее приготовленными булочками. Смысл данного 
обряда с христианской точки зрения видится в том, что «жертва» таким образом 
«причащается» к страданиям Христа, от него «отгоняют троллей» и прочие наваж-
дения.  

А вот на Кипре Масленица называется Апокрия. Она дает человеку возмож-
ность вволю насладиться весельем перед Великим постом, самым строгим в церков-
ном году. Такому серьезному испытанию предшествует десятидневный карнавал, 
который любит вся семья. Красочный, костюмированный, веселый во всех отноше-
ниях. Причем костюмы к нему, как правило, шьют самостоятельно. В этот период на 
Кипре устраивают дружеские вечеринки, собирают много гостей, особенно тех, кого 
давно не видели. Музыка и шум барабанов разлетаются по всей стране! Масленица – 
пора самого пышного карнавала! В Лимассоле проходит настоящее шествие ряже-
ных и танцующих красоток. Свое начало Апокрия берет в четверг предыдущей не-
дели, который киприоты называют «ароматным» или «цикнопефти». После него, 
вплоть до начала сырной недели, киприотки готовят блюда из мяса. На сладкое го-
товят специальное угощение: «катайфи» (сахарные пирожные из теста, замоченного 
в сиропе на основе розовой воды) и «дактила» (вкусненькие пирожные с миндаль-
ной начинкой). Заканчивается Масленица в сырное воскресенье, «тирофагос». Со-
седи, знакомые, друзья, близкие и дальние родственники садятся за один дружный 
праздничный стол и стараются съесть все кушанья, которые были приготовлены. 
Ведь на следующий день начинается пост, поэтому стол тоже должен «очиститься» 
от всевозможных яств.  

Таким образом, сравнивая современные масленичные обряды и традиции, мож-
но отметить, что они имеют параллели во многих национальных культурах, в том 
числе и в белорусской. Хоть многие обычаи и утратили свой сакральный характер и 
воспринимаются совершенно по-другому, нежели столетия назад, но та радость 
ожидания прихода весны, весеннего солнца, пробуждения всего живого, остается 
неизменной.  
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Старажытны абрад – сукупнасць агульнапрынятых сімвалічна-знакавых 
дзеянняў, якія ў канцэнтраваным выглядзе «адлюстроўваюць лад жыцця народа, 
духоўныя светаўяўленні, мараль, сацыяльную і этнічную псіхалогію» [1, с. 9]. 
Большасць старажытных беларускіх абрадаў выяўляюць агульнаславянскія вытокі, 
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але маюць мноства адметнасцей, уласцівых толькі Беларусі. Так, свята Радаўніца 
многімі сучаснымі даследчыкамі адносіцца да рэлігійных абрадаў, нягледзячы на 
тое, што гісторыя яго цесна звязана з язычніцтвам. Зацікаўленасць дадзенай тэмай 
абумоўлена тым, што вытокі гэтага старажытнага абраду сустракаюцца выключна  
ў беларусаў. Мэта работы – выявіць адметнасці святкавання старажытнага абраду.  

Беларускае свята Радаўніца з’яўляецца адлюстраваннем старажытнага 
язычніцкага абраду, якое «накладзена» на хрысціянства і прымеркаванага да 
Вялікадня. Дзіўны і сам абрад, і той факт, што ен больш не сустракаецца ў свеце, 
акрамя беларусаў. Сам па сабе ен патрабуе дахрысціянскай традыцыі хаваць цела  
ў звычайнай магіле і прадугледжвае яе наведванне сваякамі памерлага – што 
з’явілася толькі пры хрысціянстве, а ў язычніцкі час існавала толькі ў Цэнтральнай і 
Заходняй Беларусі (Літва, яцвягаў, Дайнова) і ў Мазовіі (цяпер Польшча), а таксама 
ў прусаў. Гэта значыць, у заходніх балтаў. У астатніх народаў Еўразіі існавалі іншыя 
традыцыі: трупаспаленне і пахаванне ў пячорах з забаронай вяртання да магіл [2]. 

З сярэдзіны II тыс. да н. э. для большасці народаў (Індыі, Скандынавіі, фіна-
ўграў Расіі і праславян Цэнтральнай Еўропы) была распаўсюджана крэмацыя.  
У гістарычных апісаннях пахавальных абрадаў Цэнтральнай Расіі адзначаецца, што 
целы сваякоў спальвалі, а косткі «збіралі ў малую пасудзіну і ставілі на слуп на 
ростанях», у такім выглядзе косткі «чура» (або «шчура», гэта значыць прадзеда) 
ахоўвалі родзіча ад усякага ліха. Адсюль слова «прашчур» і выраз «Цур мяне!», гэта 
значыць захоўвай мяне дзед. Крэмацыя была звычайным абрадам для ўсей Цэн-
тральнай Расіі, што падцвярджаецца ўсімі раскопкамі. Нічога падобнага  
ў язычніцкай Беларусі не было: памерлых не спальвалі, а хавалі. У Расіі існавала 
іншая традыцыя як адлюстраванне трупаспалення: ужо ў хрысціянскі час там над 
могілкамі разводзілі вогнішчы, каб усе ж неяк «прыцягнуць» пахаванага да абраду 
агню. Хрысціянства забараняла крэмацыю як супярэчнасць вучэнню аб уваскрэсенні 
з мертвых, таму да 400 года ў Рымскай імперыі крэмацыя спыняецца. Хто не хаваў 
на царкоўных могілках памерлых, а спальваў іх трупы, караўся смерцю. Крэмацыі не 
было ў іўдзеяў і мусульман, але і там Радаўніца была абсалютна недапушчальная. 
Цела павінна было на насілках ставіцца да заходу сонца на могілках (у іўдзеяў – пя-
чора завальваецца каменнямі, у мусульман – яма ў аддаленым ад вескі месцы). 
Набліжэнне або дакрананне да магілы пахаванага на Ўсходзе разумелася, па законе, 
як апаганьванне, і патрабавалася спецыяльная цырымонія ачышчэння. Цеплы клімат 
спрыяў раскладанню трупа і быў прычынай такіх абрадаў.Такім чынам, язычніцкая 
традыцыя Радаўніцы існавала толькі ў нас на Беларусі, дзе целы памерлых яшчэ  
ў дахрысціянскія час не спальвалі, а закопвалі. Але навошта ім адносілі ежу і елі  
з мертвымі? І чаму само свята называецца Радаўніцай? 

У энцыклапедычных крыніцах Радаўніца – веснавое язычніцкае свята ўсходніх 
славян, звязанае з культам продкаў. Тэрмін «усходнія славяне» – тут зусім 
недарэчны, бо адзначаюць гэтае свята здаўна толькі адны беларусы (этнічна – 
заходнія балты). І гэтае свята да славян наогул ніякіх адносін не мае. На самой спра-
ве ў Расіі гэтае свята з’явілася зусім нядаўна па гістарычных мерках толькі пасля 
вайны Масковіі з ВКЛ 1654–67 гг., калі цар Аляксей Міхайлавіч знішчыў палову 
беларусаў, а каля 300 тысяч вывез у якасці рабоў у Масковію [3]. Менавіта ад гэтых 
паняволеных беларусаў (літвінаў) мясцовыя фінскія народы Масковіі і перанялі 
Радаўніцу. Вядомы рускі фалькларыст І. П. Сахараў (1807–1863), які займаўся 
даследаваннем фальклору Масковіі, Украіны і Літвы-Беларусі, не знайшоў агульных 
вытокаў старажытнага абраду. З’яўленне свята у Расіі ў XVII–XVIII стст. 
адзначаецца ў «паданняў рускага народа», дзе гаворыцца, што «літоўцы выходзяць  
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у аўторак на магілы сваіх бацькоў, у дзве гадзіны папаўдні … спачатку пачынаецца 
катанне на магілах чырвоных яек, потым абліванне магіл медам і віном … яйкі 
раздаюцца жабракам … магілы накрываюцца белым абрусам, устанаўлiваюцца 
стравы» [3]. Пад «літоўцамі» І. П. Сахараў у 1836 г. разумеў менавіта цяперашніх 
беларусаў, а зусім не жыхароў сенняшняй Літвы, якіх з 1870-х гг. царызм паступова 
пачынае называць «літоўцамі». Самае цікавае ў тым, што Радаўніцу літоўцы не 
адзначаюць. Як не адзначаюць і славяне (акрамя літвінаў-беларусаў і мазураў  
ў Польшчы – але гэта заходнія балты, а не славяне). Патроху гэта свята ўвайшло  
ў побыт ляхаў і ўкраінцаў, якія жылі побач у Паўночнай Украіне, а з XVII ст. 
з’яўляюцца ад палонных літвінаў-беларусаў спачатку ў самой Маскве, а затым праз 
стагоддзе – у акрузе.  

Вельмі цікавым з’яўляецца паходжанне і самой назвы гэтага свята. У беларусаў 
Цэнтральнай і Заходняй Беларусі, заходніх балтаў – літвінаў, святой вобласцю ў 
язычніцкай рэлігіі з’яўлялася тэрыторыя на поўнач ад Ліды, гэта значыць на рацэ 
Радунь (цяпер Радунька), што цякла ў княстве Дайнова (сталіца Ліда), і да ракі Вілія. 
Менавіта ў гэтым месцы ВКЛ у нашых продкаў лічыўся «цэнтр збору памерлых 
душ», там было засяроджванне ўсяго магічнага і ўпакойнага, мясціна багоў. Дарэчы, 
недалека ад Радуні, на Віліі, таксама святым месцы, нашы продкі і заснавалі Вільню. 
Цалкам магчыма, што свята Радаўніца мае свае імя ад гэтай ракі, свяшчэннай для 
нашых продкаў. Ва ўсякім выпадку, менавіта туды чамусьці везлі хаваць князеў ВКЛ 
як у месца іх апошняга заспакаення. Там было святое месца для пахаванняў нашай 
шляхты, пра што сведчаць летапісы. На месцы гэтых старажытных пахаванняў 
паўстаў і старажытны горад – Радунь, дзе праводзіліся пахавальныя абрады нашых 
князеў. Цяпер гэта толькі беларускі гарадскі паселак на рацэ Радунька (былой 
Радуні), паміж Вільняй і Лідай, дзе сення жыве каля трох тысяч жыхароў. Аднак ен – 
старажытны горад, упершыню згадваецца ў 1387 г. ў грамаце Ягайлы як цэнтр 
воласці. У XIV–XVII стст. там будуецца магутны замак, у 1649 г. атрымлівае Магдэ-
бургскае права, мае свой герб. З 1958 г. зведзены да статусу гарадскога паселка.  

Такім чынам, абрад памінання памерлых, свята Радаўніца і культавая 
язычніцкая тэрыторыя Радунь – гэта сувязь гістарычных рэалій, версія, якая дазваляе 
растлумачыць назву свята імем святога пахавальнага месца ў нашых язычніцкіх 
продкаў Цэнтральнай і Заходняй Беларусі.  
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Ни для кого ни секрет, что средства массовой информации являются как ин-
формационным инструментом для белорусского общества, так и средством отраже-
ния культурно-исторического этапа, на котором оно находится в настоящий момент 




