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Рудэнка А.,  Валатоўская Н. (Мінск) 
 

ЭВАЛЮЦЫЯ ФОРМЫ І СЕМАНТЫКІ КАРАВАЙНАГА АБРАДУ 
Мэта дадзенага артыкула – паказаць, як прадстаўлены каравайны 

абрад у межах традыцыйнага беларускага і ўкраінскага вяселля, як ён 
адлюстроўваецца ў лексіцы беларускай і ўкраінскай моў – літаратурнай і 
дыялектнай, а таксама як трансфармаваўся гэты абрад у рамках 
сённяшняй масавай культуры. Такая мэта прадвызначае мінімальнае (у 
самых агульных рысах) супастаўленне народнай і масавай культуры.  

«I народная культура, і масавая выконваюць у грамадстве 
своеасаблівыя функцыі, выступаючы фактарам стабілізацыі грамадскай 
сістэмы, а таксама механізму сацыялізацыі і ідэнтыфікацыі, 
забяспечваючы цыркуляцыю тым значэнням культуры, якія ў дадзенай 
культуры з'яўляюцца сэнсаўтваральнымі. Гэта дазваляе значымай для 
грамадства інфармацыі браць удзел у фарміраванні, удакладненні і 
карэкціроўцы карціны свету, якая лічыцца большасцю ў якасці 
прымальнай, задаючы вектар развіцця… I масавая, і народная культура 
блізкія саматычным комплексам і сферай калектыўнага падсвядомага 
(арыентаваныя на архітыпічнае асэнсаванне рэчаіснасці, на 
сярэднестатыстычную асобу), маюць штодзённы характар, а значыць, 
сцвярджаюць фізічную цялеснасць дзейнага індывіда. Незалежна ад 
таго, які спосаб камунікацыі выкарыстоўваецца – традыцыйны ці 
сецявы, – і для першага, і для другога тыпаў культуры спецыфічныя 
нефармальнасць, спантаннасць і ананімнасць» [Костина 2005: 293-296] 
(пераклад наш – Н.В., А.Р.). 

Разгледзім коратка, як прадстаўлены каравайны абрад у 
традыцыйным фальклорным вяселлі ўкраінцаў і беларусаў. 

Каравайны абрад – цэнтральны ў вясельным абрадавым 
комплексе, а каравай (укр. коровай), безумоўна, галоўная абрадавая 
страва на вяселлі. Менавіта каравай з’яўляецца тым элементам, які 
аб’ядноўвае ўсіх гасцей, усю вясельную дружыну, абодва роды і 
маладых. Для прыгатавання караваю запрашалі жанчын – каравайніц, 
якія рашчынялі, мясілі, выпякалі, упрыгожвалі яго, і мужчын, якія 
рыхтавалі дровы і печ. Запрашала каравайнікаў звычайна маці, зрэдку 
бацька. Паводле традыцыі для выпякання караваю запрашалі ад 3 да 11 
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жанчын, але ў некаторых мясцовасцях на гэты абрад звалі як мага больш 
родных і аднавяскоўцаў, таму што лічылася, быццам атмасфера 
весялосці і радасці будзе станоўча ўплываць на далейшае жыццё 
маладых. Рыхтаваць абрадавы хлеб давяралі найбольш паважаным 
жанчынам – добрым гаспадыням, якія былі замужам і мелі дзяцей. 
Паводле народных уяўленняў, іх якасці перадаваліся караваю, а праз яго 
– маладым. У народнай свядомасці існавала павер’е, што каравай 
прадказваў лёс маладых, гэта своеасаблівая кніга іх жыцця. Напрыклад, 
вялікая трэшчына пасярэдзіне прадказвала няўдалы шлюб [Беларуская 
міфалогія 2006, 227]. Каравай, як сакральны вясельны хлеб, меў круглую 
форму, радзей форму паўмесяца (на Беларусі), але сустракаўся авальнай 
і выключна рэдка – прамавугольнай ці квадратнай формы (на тэрыторыі 
Украіны). Як правіла, каравай меў трохроўневую кампазіцыю, што 
цалкам паўтарала міфапаэтычную мадэль свету або сімвалізавала 
радаводную сувязь. Ніжняя шырокая частка – сімвал роду, які спраўляў 
вяселле, сярэдняя частка сімвалізавала сям’ю, у якой нарадзіўся жаніх ці 
нявеста, верхняя частка – пара галубкоў, “шышачкі”, “звяркі” – гэта доля 
маладых, якую трэба было непадзельна захоўваць усё жыццё 
[Беларуская міфалогія 2006, 227-228]. Аднак каравай заўсёды выпякалі з 
цэльных кавалкаў цеста (каб маладая сям’я стала адзіным цэлым), а не 
спосабам пляцення, упрыгожвалі шышкамі, рознага роду птушкамі з 
таго ж цеста. Ва Украіне каравай часта ўпрыгожвалі барвінкам 
(вечназялёнай раслінай, якая вельмі хутка размнажаецца) з пажаданнем 
хуткага нараджэння першага дзіцяці. Паводле народнага веравання, ад 
якасці каравая залежыць будучыня маладых, таму да яго выпякання 
ставіліся вельмі адказна. Каравай дазвалялася мець кожнаму толькі адзін 
раз у жыцці – пры першым шлюбе. Калі ж жаніўся ўдавец або замуж 
ішла ўдава, то іх вяселле абыходзілася без гэтага традыцыйнага 
абрадавага печыва. У асобных рэгіёнах Украіны каравай дзялілі толькі 
сярод сваякоў, а ўсіх астатніх частавалі іншым вясельным печывам, якое 
мела назву бочка. 

Міфалагічная сімволіка караваю надзвычай багатая: ён – сімвал 
маладых, сонечнага бажаства, нябеснага сямейства, дабрабыту і 
ўрадлівасці, багацця, шлюбнага саюзу, даўгалецця, добрай долі, 
дзетнасці. 

Каравай звязаны з каровай як этымалагічна, так і праз дачыненне 
да вясельнага абраду. Па некаторых этнаграфічных дадзеных, на караваі 
рабіліся выявы вымя і рагоў, а ў каравайных песнях часта згадваецца 
карова. У беларускіх абрадах сватання бык і цялушка фігуруюць як 
сімвал жаніха і нявесты. Магчыма, каравай замяніў асноўную некалі 
ахвярную жывёліну – карову. Паколькі каравай параўноўваецца з 
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Сусветным дрэвам, то вобраз каровы можна інтерпрэтаваць праз 
суаднясенне з рагатай жывёлінай на выявах Сусветнага дрэва, дзе яна 
змяшчаецца ўсярэдзіне дрэва [Беларуская міфалогія 2006, 231]. 

Каравайны рытуал – значная падзея. Калі да яго вяселле магло па 
якіх-небудзь выключных прычынах і не адбыцца, то прыгатаванне 
вясельнага караваю азначала неадкладнае вяселле. Можна сказаць, што 
абрад вяселля быў акальцаваны каравайным рытуалам. Яно 
распачыналася працяглым, дэталёва распрацаваным абрадам выпякання 
караваю, а заканчвалася дынамічным і эмацыйным абрадам падзелу 
рытуальнага хлеба [Беларуская міфалогія 2006, 227]. 

Каравай – мнагазначны сімвал. У працах шматлікіх даследчыкаў 
выяўлены такія яго значэнні, як сувязь караваю з ідэямі ўрадлівасці, 
дабрабыту, дастатку; каравай разглядаўся ў якасці ахвяры, увасабленні 
шчасця і долі; адзначалася яго сувязь з вобразамі жаніха і нявесты, сонца 
і месяца, з канцэпцыяй сусветнага дрэва. Можна сказаць, што з 
дапамогай кулінарнага кода дубліруецца галоўная ідэя вяселля – 
стварэнне новай пары. «Выпяканне каравая выразна прыпадабняецца да 
"перараблення" дзяўчыны ў маладую жанчыну. …нявесту (а часам і 
жаніха) усаджваюць на дзяжу, у якой рашчынена цеста для каравая. 
Падняцце цеста, павелічэнне ў аб'ёме – усе гэтыя ўласцівасці 
суадносяцца з жаніхом і нявестай, якія знаходзяцца ў аналагічным стане 
нараджэння і росту ў новай якасці» [Байбурин 1993: 81, 72] (пераклад 
наш – Н.В., А.Р.). 

Звернемся да моўных дадзеных аб каравайным абрадзе. 
Па дадзеных тлумачальных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай 

літаратурных моў, вясельны пірог (хлеб) называецца бел. каравай, укр. 
коровай. Дыялектныя слоўнікі паказваюць больш разнастайную карціну. 

У беларускіх дыялектах асноўная вясельная страва называецца 
толькі каравай (і яго фанетычныя варыянты: коровай, курувай, кырывай) 
і тлумачыцца як: 

- 'каравай, абрадавы хлеб' (Каравай пячэ бацька ці матка хросная 
для сына ці дачкі, нясе праз усю гуліцу каравай (МслГ)); 

- 'вясельнае здобнае печыва з пшанічнай мукі, якім маладыя 
абдзельваюць гасцей' (Каравай бяс шышак ні бывая. Кожнаму кусочак 
караваю ш шышкаю даюц маладыя (Нарл)); 

- 'вясельны абрадавы пірог круглай формы, якім дружка надзяляе 
ўсіх тых, хто дорыць дары маладым' (Каравай дзелюць у маладой і ў 
маладога (Знсл)); 

- 'каравай, хлеб, які пякуць на вяселле' (Каравай ляжыць на стале, 
а гасьцей яшчэ німа (КслМ); Каравай рашчыняюць на малацэ, туга 
замесяць, робяць ланцужок, а пасярэдзіне шышачкі, к свадзьбі каравай 
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пяклі (Слп-зБ2); На высіллі в мулудого був вылекій і вэльмэ вбраный 
курувай (ДслБ); Вясельля ўжо кынчаіцца – ужо кырывай дзеляць 
(КслМ)). 

Усе згаданыя лексемы маюць толькі адно, прыведзенае вышэй, 
значэнне і ўжываюцца толькі ў прамым сэнсе. 

Лексема курувай сустракаецца ў смежных дыялектах Беларусі і 
Украіны: на Брэстчыне (ДслБ) і ў валынскіх гаворках паўднёва-
ўсходняга дыялекту Украіны (Мслзв). Але акрамя значэння 'круглы 
вясельны пірог', характэрнага для абедзвюх моў, укр. курувай можа 
ўжывацца і для называння 'вечару ў маладой напярэдадні вяселля'. 

Слова коровай, таксама ўласцівае і беларускім (ДслБ), і ўкраінскім 
(Слб1) гаворкам, мае адно значэнне ў беларускай мове 'круглы вясельны 
пірог' (Коровай вылікій, круглый, пычуть ёго як высілле) і яшчэ некалькі 
– ва ўкраінскай: 'вялікі бохан хлеба', 'хлеб, куплены ў горадзе', 'хлеб, які 
давалі пастуху ў першы дзень выгану жывёлы на пашу'. 

Ва ўкраінскіх дыялектах назвы цэнтральнай вясельнай стравы 
ўвогуле больш разнастайныя: акрамя фанетычных варыянтаў коровай 
ужываюцца мнагазначныя лексемы короваєць і колач: короваєць 
(Слукр2) 'каравай' (Благослови, Боженьку, короваєць місити!) і 'блін з 
пшанічнай мукі' – тут фіксуюцца гетэранімічныя адносіны паміж 
значэннямі полісеманта ў межах аднаго дыялекта. У значэнні 'каравай' 
лексема ўжываецца таксама ў палескіх гаворках (Слзп1): А пічка ригоче, 
бо короваєць хоче (Весільня пісня). 

Падабенствам формы звязваюцца значэнні лексемы колач, якія 
адрозніваюцца нават у межах адных гаворак – гуцульскіх (Гг, СлсБ, 
Мслг): 

'абрадавы калач, які пяклі на памінкі, вяселле або Каляды' – 
'заплеценая і закручана на галаве жаночая каса' (Гг); 

'святочны калач (вясельны, калядны)' – 'плеценая булка' – 'кальцо 
сыру' (Мслг) – гіпера-гіпанімічныя адносіны паміж 1 і 2 значэннямі; 

'каравай, вясельны даравальны хлеб' – 'драўляны пярсцёнак на 
вяроўцы (прылада працы)' (СлсБ). 

Мнагазначная гэтая лексема – калач – і ў палескіх гаворках 
(Слзп1), а на Гуцульшчыне ўжываецца яшчэ і весільний колач (Мслг). 

Для наймення рознага кшталту вясельнага хлеба (пірага) ва 
ўкраінскіх дыялектах выкарыстоўваюцца таксама лексемы 
корова′йничка (Слб1); бо′чка (Шчо бочку роздамо людочкам, а каравай 
та й родиночці (Крсл.) – Слп); боханець (бохо'нець, боху'нець, бо'хунець 
– Слзп1); перепі′єць – Слукр3 (перепо′їц – Слп); піро′г прида′ньски – 
Слп); стру'сень (Чорни хліб геть з’їли, а струсні дарма краяли – Слзп2). 
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Па дадзеных дыялектных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай моў, 
для вясельнага абраду характэрна прыгатаванне і ўжыванне наступных 
страў (элементаў страў), пераважна розных гатункаў печыва, акрамя 
каравая: 

бел. месец (Тсл3), пташке (СлГ), сад (Тсл5), шышка (ДслБ); 
укр. гуска (Слб1, Мслзв, Слзп1), дивень (Слукр1), доля (Слзп1), 

кукля (Мслзв), мандричка (Слзп1), сирець (Слзп2), усушок (Мслзв), 
хомина паска (Слзп2), шишка (Слукр4). 

Акрамя істотнай колькаснай перавагі дыялектных лексем 
украінскай мовы над беларускімі, адзначым, што ўсе назвы беларускіх 
вясельных страў уваходзяць у групу хлеба-булачных вырабаў, а ва 
ўкраінскай мове ёсць дзве лексемы для намінацыі спецыяльнай стравы з 
сыру: мандричка (Слзп1) і сирець (Слзп2). 

Яшчэ адна лексема (бел. шышка (ДслБ) і ўкр. шишка (Слукр4)), 
якая прысутнічае ў дыялектах абедзвюх моў, з’яўляецца адназначным 
словам у беларускай мове і полісемантам – ва ўкраінскай: 

бел. 'аздоба на караваі' (Шышкі, калачэ пекуць да на коровай 
вешаюць); 

укр. 'шышка', 'аздоба з хлеба, падобная да шышкі, на хлебе, які 
пякуць да Вялікадня', 'вясельны хлеб асобага роду' (От, перед весіллям, 
так увечері, кличуть на шишки молодиць), 'крышка люлькі для палення', 
'у келефа: частка палкі над ручкаю'. 

Такім чынам, дадзеная лексема называе элемент вясельнай стравы 
ў беларускай мове і, побач з іншымі значэннямі, не звязанымі з ежай, 
страву цалкам (вясельны хлеб), а таксама аздобу на велікодным хлебе – 
ва ўкраінскай. 

Дзве дыялектныя лексемы беларускай мовы – мнагазначныя, 
прычым усе значэнні, акрамя аднаго, для кожнага з дадзеных слоў, не 
з’яўляюцца “стрававымі”: 

месец (Тсл3) 'месяц (у годзе)' (Май месец дорогі месец, вон дае 
ўсе), 'месяц (свяціла)' (Каб на мене месец свеціў, а зоры я колом поб’ю), 
'танец' (Танцовалі по парах. Браліса за рукі, ішлі кругом, хлопец 
перэкручваў дзеўку с прытупамі), 'абрадавае вясельнае печыва ў 
выглядзе месяца, якое пякуць разам з караваем у маладой і маладога і 
якім потым стукаюцца на вяселлі' (Я пекла Васілю месеца. На той месец 
налепвалі гергелі або шышкі); 

сад (Тсл5) 'сад' (Буў хорошы сад годоў трыццаць і вусох), 'месца, 
дзе жыруюць качкі' (Сад называўса. Оберцуць озерыну – і там іх 
тысячы, тых вутвоў), 'упрыгожанні на вясельным караваі' (Сад на 
коровае робілі), 'шмат, вельмі многа' (Сад вутоў прылетае ў тэ болото), 
'пастаў у млыне' (Млін у нас буў на два сады). 
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Падабенствам формы абумоўленыя значэнні ўкраінскага 
полісеманта гуска (Слб1, Мслзв, Слзп1), прадстаўленага ў паўночным 
дыялекце (заходнепалескіх гаворках) і паўднёва-ўсходнім (бойкаўскіх і 
валынскіх гаворках). Лексема гуска намінуе стравы (Слб1, Мслзв, 
Слзп1), элементы страў (Мслзв, Слзп1), а таксама птушак (Слб1, Мслзв, 
Слзп1) і расліны (Слзп1). 

Такім чынам, традыцыйнаму вясельнаму абраду беларусаў і 
ўкраінцаў уласціва выкарыстанне галоўнай абрадавай стравы – караваю, 
які адрозніваўся ў розных мясцовасцях Беларусі і Украіны не толькі 
сваімі памерамі, але і формаю, найменнямі, пры гэтым, аднак, яго 
сімвалічнае значэнне заставалася нязменным. 

Як выглядае каравайны абрад сучаснага вяселля, якое адарвалася ад 
традыцыйнага выгляду і зместу і сёння вытрымліваецца ў фармаце 
масавай культуры? 

Каравайны абрад перажыў досыць цікавыя фармальныя змены. 
Пры захаванні традыцыйнага каравая (праўда, выпякаецца ён 
фабрычным спосабам), які ўручаецца нявесце і жаніху бацькамі, 
з'явілася шырока разрэкламаваная традыцыя выпечкі спецыяльнага 
вясельнага торта. I з караваем, і з тортам трэба ажыццяўляць дзеянні, 
якія маюць сімвалічнае значэнне. Напрыклад, ад каравая жаніх і нявеста 
павінны адкусіць ці адарваць як мага больш: хто больш адкусіць – той 
галоўны ў сям'і, а пасля гэтага можна – з той жа мэтай – кусаць усім 
вясельным гасцям. Такім самым чынам абавязкова трэба ўсіх надзяліць 
кавалкам вясельнага торта (падчас атрымання торта магчымае адорванне 
маладых). Матыў атрымання долі, шчаслівага лёсу навідавоку, аднак 
гэты "вечны" матыў па-новаму ўплецены ў абрадную сімволіку. Такім 
чынам, фармальнае змяненне абраду можа суправаджацца нараджэннем 
новых міфаў. I прыкладам гэтага служыць каравайны абрад – асноўны 
сімвал усходнеславянскага вяселля.  

Калі параўноўваць традыцыйны вясельны каравайны абрад і 
каравайны абрад сёння, супастаўляючы іх па параметрах "факт", 
"кантэкст", "суб'ектыўная значымасць для індывіда", то змяняюцца 
якасна і колькасна "актанты" абраду, змяняецца кантэкст – адпаведныя 
сацыяльныя ўмовы, але не змяняецца сацыяльная значымасць для 
індывіда, дакладней кажучы, для індывідаў мадэрнізаванага абрада – ён 
застаецца значымым і асэнсоўваецца як важны жыццёвы этап, які 
суадносіцца "з адной з асноўных функцый рытуалу – праверкай 
нязменнасці парадыгмы сэнсаў, мадэлі свету" [Байбурин 1993: 13] 
(пераклад наш – Н.В., А.Р.).  

Як вынікае са сказанага вышэй, многія кампаненты каравайнага 
абраду страчаны, некаторыя захаваліся, прычым штó захавалася, а штó 
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страчана – цяжка, але можна растлумачыць, калі зыходзіць з асноўных 
характарыстык масавай культуры: арыентацыю на архетыпічныя 
структуры свядомасці і сярэднестатыстычную асобу.  
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Савіцкая І. І. (Мінск) 
 
АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНЫ СЛОЎНІК: ГІСТОРЫКА-

САЦЫЯЛЬНЫЯ ПЕРАДУМОВЫ СТВАРЭННЯ 
0. Агульнанацыянальны слоўнік – гэта лексікаграфічная праца 

агульнанацыянальнага маштабу, якая змяшчае ў сабе нацыятворчыя 
элементы. Цікавасць навукоўцаў да нацыянальнай культуры, “звязаная 
спачатку з ідэямі рамантызму і паглыбленая разам з развіццём 
этнаграфіі, дыялекталогіі і фальклору і іншых памежных навук” [6, с. 
10], абумовіла этналінгвістычны змест цэлага шэрагу слоўнікаў 
агульнанацыянальнага маштабу. У пэўны гістарычны і этапны перыяды 
лексікаграфічныя крыніцы розных народаў сваімі асноўнымі рысамі 
адлюстроўваюць працэс станаўлення іх нацыянальных моў і 
адыгрываюць аднолькавую ролю ў фарміраванні іх моўных сістэм, таму, 
на наш погляд, можна казаць пра агульныя заканамернасці ў 
гістарычным развіцці нацыянальнай слоўнікавай практыкі. 

1. Усходнеславянскімі агульнанацыянальнымі слоўнікамі 
з’яўляюцца “Слоўнік беларускай мовы” І.І. Насовіча (1870), “Словарь 
живого великорусского языка“ У.І. Даля (1-4 т., 1863-1866) і “Словарь 
украïнськоï мови” Б.Д. Грынчэнкі (1-4 тт., 1907-1909 гг.). Кожны з гэтых 
слоўнікаў адлюстроўваў карціны матэрыяльнага побыту і духоўнай 
культуры свайго народа, аднак варта ўлічваць і адрозненні гэтых прац, 
абумоўленыя “філасофіяй і стылем эпохі, у якую адбываўся працэс 
утварэння нацыі, спецыфікай сацыяльнай структуры грамадства гэтай 
нацыі, своеасаблівасцю сістэмы адукацыі на розных этапах гістарычнага 
развіцця” [1, с. 26], інакш кажучы, асаблівасцямі гісторыка-культурнага 
працэсу ў краіне. 

2. Адносна беларускай нацыянальнай лексікаграфіі неабходна 
заўважыць, што як у першай, так і ў другой палове ХІХ ст. у поглядах на 
беларускую мову не было адзінай думкі: яе лічылі і самастойнай 
славянскай мовай (С.Б. Ліндэ, М. Максімовіч), і разглядалі яе ў якасці 


