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іх паводзіны ў важных жыццёвых сітуацыях, 
якія сістэматычна паўтараюцца.

Вялікую ролю ў этнаэкалогіі звычай-
на адыгрываюць адносіны паміж дзвюма 
паловамі этнасу – мужчынскай і жаночай, 
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Традыцыйныя гульні і ігрышчы 
шчыльна звязаны з абрадамі – сукуп-

насцю традыцыйных умоўных дзеянняў, 
што сімвалічна выражаюць і замацоўваюць 
адносіны людзей да прыроды і паміж сабой, 
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іншымі словамі – гендарныя адносіны [2, 
с. 128]. З дапамогай выпрацоўкі гендарных 
роляў, накіраваных на самааднаўленне тра-
дыцыйных супольнасцяў, этнас рэгулюе 
сваю колькасць, забяспечвае сваё фізічнае 
захаванне.

Калі ў сінкрэтычнай абрадавай дзеі спа-
лучаюцца гульня, гендарныя адносіны, 
магічна-абрадавы кантэкст – мы маем 
справу з помнікам культуры, які неаб-
ходна ахоўваць і для захавання этнічных 
стэрэатыпаў паводзін, і для фарміравання 
традыцый самааднаўлення этнасу. Святоч-
ныя народныя гульні – прыклад спалучэння 
гендарнай тэматыкі (матываў шлюба-
вання і радзін) і каляндарна-абрадавай дзеі 
(cвятаў народнага календара, звычаяў). 
Яны цікавыя і фалькларыстам, і культуро-
лагам, і мастацтвазнаўцам, і сацыяльным 
педагогам. 

Мэта артыкула – вызначэнне вытокаў і 
сацыякультурных перспектыў трансляцыі 
гендарнай спецыфікі гульняў і ігрышчаў. 

У факталагічную аснову навуковага ар-
тыкула ўвайшлі матэрыялы практычнай 
культуралогіі, аналіз літаратуры па фаль-
кларыстыцы, тэорыі і гісторыі культуры, 
гісторыі этнамастацкай адукацыі, гісторыі 
грамадскай думкі Беларусі, інтэрв’юіраванне 
ўдзельнікаў і сведкаў фальклорных імпрэз, 
асабісты досвед удзелу ў іх аўтара работы.  

У сучаснай навуцы даецца паняцце «ген-
дар», якое вызначаецца як сукупнасць са-
цыяльных і культурных нормаў, якія гра-
мадства прадпісвае выконваць людзям у 
залежнасці ад іх біялагічнага полу. Гэта за-
лежыць ад спосабу адаптацыі супольнасці 
да ландшафту, аптымальных спосабаў «вы-
жывання» ў пэўных умовах. Не біялагічны 
пол, а сацыякультурныя нормы вызначаюць 
псіхалагічныя якасці, мадэлі паводзінаў, 
віды дзейнасці, прафесіі жанчын і мужчын. 
Быць у грамадстве мужчынам ці жанчынай 
азначае не проста валодаць тымі ці іншымі 
анатамічнымі асаблівасцямі – гэта азначае 
выконваць тыя ці іншыя прадпісаныя нам 
соцыумам гендарныя ролі [1, c. 213–215].

Праблема культурных стэрэатыпаў 
у гендары. Важную ролю ў развіцці і 
падтрыманні гендарнай сістэмы выконвае 
свядомасць людзей. Канструяванне ген-
дарнай свядомасці індывідаў адбываецца 
па сродках распаўсюджвання і падтрыман-

ня сацыяльных і культурных стэрэатыпаў, 
нормаў, за парушэнне якіх грамадства карае 
людзей. З моманту свайго нараджэння чала-
век становіцца аб’ектам уздзеяння гендар-
най сістэмы – у традыцыйных грамадствах 
здзяйсняюцца сімвалічныя радзільныя 
абрады, якія адрозніваюцца ў залежнасці ад 
таго, якога полу нарадзілася дзіця. У працэ-
се выхавання сям’я (бацькі і сваякі), сістэма 
адукацыі (настаўнікі і выхавацелі), культу-
ра ў цэлым (праз гендарныя стэрэатыпы 
сяброў і знаёмых) укараняюць у свядомасць 
дзяцей гендарныя нормы, фармуюць пэўныя 
правілы паводзінаў і ствараюць уяўленні аб 
тым, хто ёсць сапраўдны мужчына і якой 
павінна быць сапраўдная жанчына. Пасля 
гэтыя гендарныя нормы падтрымліваюцца 
з дапамогай розных сацыяльных (права) і 
культурных (стэрэатыпы) механізмаў. 

Гендарныя адносіны ўяўляюць сабой 
пэўную структуру, якая «працінае» ўсе сфе-
ры сацыяльнага быцця, якая вырабляе 
і праігрывае гендарныя няроўнасці [11,  
с. 56]. Даследчыкі традыцыйнай культу-
ры беларусаў мяжы ХІХ–ХХ стст. пазначалі, 
што ў беларускіх сем’ях гаспадар «не даруе 
жонцы памылак, лае і б’е яе», але жанчыны 
«не спускаюць і даюць рэшты» [11]. Згодна 
з пануючымі ўяўленнямі пра традыцыйную 
культуру, жанчына ў традыцыі – бок, які 
жорстка падпарадкаваны мужу. Між тым 
нават з апошняга прыкладу заўважна, што 
такі погляд не зусім бездакорны. Ці была 
жанчына ў беларускай традыцыі «забітай» і 
«безадказнай»? Відавочна, што не была.

Згодна з меркаваннямі футуролагаў, 
змяненне асноўнага тыпу падзелу ролевых 
функцый паміж мужчынам і жанчынай – 
гэта працэс разбурэння старых сацыяльных 
асноў, а не падрыў грамадскіх асноў наогул. 
Новы, эгалітарны тып адносін, які ідзе на 
змену архаічнаму (звычайна – патрыяр-
хальнаму), заснаваны не на ўзаемасувязі 
панавання і падпарадкавання, зададзена-
га традыцыяй і ўзведзенага ў ранг «нату-
ральнага» закона, а на адносінах роўнасці 
і ўзаемадапамогі ў грамадстве і сям’і. 
Эгалітарнае разуменне прынцыпу роўнасці 
полаў мяркуе рух да больш развітага, скла-
данага соцыуму, заснаванага на гаранта-
ванай роўнасці магчымасцяў палоў для 
рэалізацыі асобы. Як сведчаць даследчыкі, 
у традыцыйнай культуры беларусаў мелі 
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месца такія рэчы, як кувадэ; а інстытут пры-
мацтва фактычна адмаўляў жорстка патры-
ярхальную лінію спадкаемства.

Сёння ў беларускім грамадстве адбываюц-
ца працэсы дэмакратызацыі і гуманізацыі, 
якія садзейнічаюць стварэнню роўных 
магчымасцяў для рэалізацыі асобы незалеж-
на ад сацыяльнага паходжання, становішча, 
нацыянальнасці, узросту і полу. Сапраўдная 
гуманізацыя прадугледжвае і пераадолен-
не стэрэатыпаў, стагоддзямі пануючых 
над жанчынамі, і ўсталяванне гендарнай 
роўнасці ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

Стэрэатыпы і традыцыйнае бела-
рускае грамадства. Менавіта стэрэаты-
пы масавай свядомасці з’яўляюцца ма-
гутным бар’ерам ва ўсталяванні гендарнай 
роўнасці ў нашым грамадстве. Такім чынам, 
што такое стэрэатыпы наогул і гендарныя  
стэрэатыпы ў прыватнасці? Сацыяльны стэ-
рэатып – схематычны, стандартызаваны во-
браз або ўяўленне аб сацыяльнай з’яве ці  
аб’екце. Стэрэатыпы – сінонім прадузятых 
уяўленняў, ілжывых вобразаў. Гендарныя стэ-
рэатыпы – унутраныя ўстаноўкі ў адносінах 
да месца мужчын і жанчын у грамадстве, 
іх функцый і сацыяльных задач. Стэрэаты-
пы – самая цяжкапераадольная перашкода ў 
стварэнні прынцыпова новых адносін у со-
цыуме. Асаблівасці стэрэатыпаў настолькі 
трывала пранікаюць у падсвядомасць, што 
іх вельмі цяжка не толькі пераадолець, але 
і ўсвядоміць наогул. Гаворачы аб стэрэаты-
пах, можна правесці аналогію з айсбергам, 
толькі невялікая частка якога знаходзіцца 
на паверхні, што робіць яго вельмі небяспеч-
ным і разбуральным. Стэрэатыпы не менш 
згубна ўплываюць на ўсе сферы нашага жыц-
ця. Яны з’яўляюцца бар’ерамі на шляху да на-
шага шчасця. Усе мы ў большай ці меншай 
ступені з’яўляемся іх закладнікамі. Стэрэаты-
пы індывідуальныя або масавыя. Стэрэаты-
пы масавай свядомасці з’яўляюцца найболь-
шым бар’ерам ва ўсталяванні раўнапраўных 
пазіцый жанчын і мужчын у палітычнай, 
эканамічнай і культурнай сферах – гендар-
най роўнасці [12]. Традыцыйнае беларускае 
грамадства некаторыя лічаць патрыярхаль-
ным, аднак, сур’ёзныя даследаванні ген-
дарных адносін праводзіліся па другасных  
помніках – выданнях фалькларыстаў. Таму 
параўнаць гендарныя стэрэатыпы на-
шай традыцыі з сучаснасцю, з іншымі 

традыцыйнымі культурамі няпроста. У аба-
рону гендарных стэрэатыпаў беларускай 
традыцыі трэба сказаць, што выхаванне ў вя-
сковых сем’ях была наладжана такім чынам, 
што пары агульнымі намаганнямі будавалі 
гаспадарку і сям’ю, мелі магчымасць выказаць 
адзін адному павагу і «развеяцца» ў час абра-
давых ігрышчаў і гульняў. 

Вясковыя суполкі беларусаў, дзе 
паводзіны людзей былі арыентаваныя на 
традыцыю, узнаўлялі ўжо гатовыя (правера-
ныя) ўзоры паводзінаў і доўгі час з цяжкасцю 
паддаваліся зменам. У іх сацыяльныя і куль-
турныя ўзаемаадносіны, адносіны людзей да 
прыроды, грамадства, каштоўнасцяў культу-
ры фіксаваліся ў абрадавых практыках. Як 
лічаць, такое грамадства быццам «зверну-
тае назад», да мінулага, але часам і да чала-
вечай прыроды і агульных запатрабаванняў 
этнасу. Калі інавацыі і з’яўляюцца, то яны 
камуфлююцца пад традыцыі, пад тое, што 
ўжо было. Працэс назапашвання новага 
ідзе вельмі марудна. Элементы традыцыі ў 
развіцці пераважваюць элементы інавацыі, 
і як вынік – усе з’явы культуры маюць рэзка 
акрэслены этнічны характар, а сама трады-
цыя адыгрывае пераважнае значэнне ў са-
цыяльна-культурным развіцці грамадства. 
Гэта выяўляецца праз абрад, звычай ў сферы 
сацыяльнага, праз канон у сферы мастацтва, 
праз догму ў галіне ідэалогіі [1, с. 183]. 

Калі пад традыцыяй разумець фор-
му фіксацыі, замацавання і захавання 
элементаў сацыякультурнага вопыту, набор 
культурных каштоўнасцяў, то ў структуры 
традыцый можна выдзеліць міфы, леген-
ды, паданні, прыказкі, прымаўкі, звесткі пра 
сэнс і парадак правядзення абрадаў, рацыя-
нальныя веды ў выглядзе прыкмет, павер’яў, 
працоўных навыкаў. Рэалізацыя традыцыі 
ў найважнейшыя моманты жыцця чалаве-
ка або навакольнай прыроды адбываец-
ца праз абрад. Часцей за ўсё гэта змяненне 
статусу: нараджэнне, вяселле, змена сезона.  
С. Г. Лазуцін лічыць, што абрад – гэта 
ўзнаўленне сюжэтаў міфаў, якія звязаны з 
прыроднымі з’явамі і жыццём чалавека. Калі 
звычай рэгламентуе толькі  паўсядзённыя 
паводзіны, то на рытуал ускладаецца «за-
дача кантролю за нязменнасцю парадыгмы  
сэнсаў, па якіх жыве пэўнае грамадства». 
Такім чынам, звычай кантралюецца рытуа-
лам [4]. Разглядаючы спецыфіку становішча 
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рытуалаў і паводзін чалавека ў традыцый-
ным грамадстве, можна адзначыць дзве 
асноўныя формы яго самарэалізацыі:

• пабытовая, або паўсядзённая, дзе пер-
шаснае з’яўляецца гаспадарчым, сацыяльны 
бок жыцця;

• рытуальная – у час выканнаня тых 
ці іншых рытуалаў, правядзення святаў 
ці абрадаў. Тут на першым месцы стаіць 
магічны, сімвалічны бок жыцця.

Рытуальную форму ў сваю чаргу мож-
на падзяліць таксама на дзве групы: абра-
ды, якія «адказваюць» за ўзнаўленне і 
падтрыманне касмічнага парадку, – гэта 
абрады каляндарнага цыкла; абрады; якія 
падтрымліваюць парадак у жыцці чалаве-
ка, яго родных – абрады сямейнага цыкла. 
Паколькі грамадства складаецца з мужчын 
і жанчын, то і традыцыю варта разглядаць 
як дзве субтрадыцыі – мужчынскую і жано-
чую. Паспрабуем на матэрыяле беларускай 
традыцыйнай культуры  прасачыць ролю 
мужчыны і жанчыны ў абрадавай дзейнасці.

Навукоўцы ўжо даўно заўважылі, што 
ў сістэме народных прыкмет і павер’яў, 
забабонаў і прадпісанняў існуе цесная 
ўзаемасувязь паміж цыкламі земляробчых, 
сельскагаспадарчых святаў і святаў жыц-
цёвага кола чалавека. Фактычна ўся абрад-
насць беларусаў прасякнутая эратычнымі 
момантамі і накіраваная на забеспячэн-
не жаночай плоднасці і плоднасці зямлі. У 
міфалогіі, у каляндарных абрадах і рыту-
алах розных народаў захавалася важная 
творчая роля жанчыны ў працэсе земля-
робчай працы. У беларусаў, напрыклад, сам 
прыход вясны, пачатак земляробчых ра-
бот не мог адбыцца без удзелу жанчыны. 
Толькі дзяўчаты і жанчыны заклікалі вясну 
і сустракалі яе. Прыход вясны адзначаўся 
яшчэ і веснавымі карагодамі, у якіх так-
сама галоўная роля належала жанчынам і 
дзяўчатам. Неабходна адзначыць, што ва 
ўсіх рытуалах самае цудоўнае і загадкавае 
ў навакольнай прыродзе, яе росквіт і пры-
гажосць сімвалізавала прыгожая дзяўчына, 
і нават у калядным абрадзе, дзе галоўныя 
ролі выконваліся мужчынамі, самым важ-
ным персанажам была каза, сімвал жаноча-
га пачатку, багацця і ўрадлівасці [9 , с. 188].

Роля жанчыны застаецца галоўнай маль 
ва ўсіх этапах земляробчай працы, клопату 
пра ўраджай, а таксама яго збор. Жанчына, 

як і сама зямля, з’яўляецца жыватворным 
вытокам жыцця, магчыма, таму ва ўсіх стара-
жытных рытуалах менавіта яна, а не мужчы-
на, звяртаецца песняй да сіл прыроды, про-
сячы добрага ўраджаю, дабрабыту ў сям’ю, 
нараджэння здаровых дзяцей. І калі мужчы-
на мае ўладу ў соцыуме, то жанчына кіруе 
прыродай і стыхіямі. Праз вядомыя весна-
выя абрады жанчыны і дзяўчаты ўсхвалялі 
пераможную жыццёвую сілу, стараліся па-
спрыяць спору, урадлівасці зямлі, калі лета 
не спрыяла багатаму ўраджаю – засуха або, 
наадварот, бесперапынныя дажджы – жан-
чыны выконвалі абрад ткання ручніка-
аднадзённіка або абворвалі плугам вёску. 
Купалле з’яўляецца найбольш таямнічым 
беларускім святам. І тут падчас летняга сон-
цастаяння, росквіту прыроды жанчыны ад-
казваюць за парадак правядзення абрадаў, 
песнямі накіроўваючы цячэнне свята.

Падчас жніва магічнае значэнне надава-
лася зажынкам і дажынкам, і ў абодвух гэ-
тых абрадах жанчыны выконвалі галоўную 
ролю – ролю гаспадынь палеткаў. У жніўных 
песнях паміж скаргай на цяжкую працу, кло-
патам за недагледжаных дзяцей, крыўдай 
на неспагадную свякроўку і злоснага мужы-
ка чуецца замова – зварот да сілаў прыроды 
(сонейка, ветрыка, хмаркі), каб аблегчылі 
цяжкую працу, паспрыялі ёй. Невыпадкова 
даследчык Н. Б. Мячкоўская адзначае, што 
на полі ў працэсе жніва жанчыны-жнеі з да-
памогай магічнай песні-заклінання маглі 
адагнаць хмару, якая несла непатрэбны на 
той момант дождж [12, c. 101].

Такім чынам, можна бачыць, што жан-
чына, якая ў традыцыйнай культуры 
ўвесь час дбае пра аграрныя справы, а ў 
міфапаэтычнай свядомасці заснавальнікаў 
традыцыі і ўвасабляе сабою зямлю (якая 
архетыпічна суадносілася з жаночым па-
чаткам), адыгрывае вельмі важную ролю ў 
абрадах каляндарнага цыклу беларусаў.

Калі разглядаць ролю мужчыны ў калян-
дарных абрадах, то можна заўважыць адзіны 
момант, дзе жанчыны не удзельнічалі зусім: 
гэта валачобны абрад. В. Ліцьвінка сцвяр-
джае, што толькі мужчынскія галасы «маглі 
ўвасобіць мажорныя гімны». Валачобнікі 
ўслаўлялі гаспадаркі, хаты земляробаў, 
узвялічвалі іх сямейнікаў, фарміравалі 
гіпербалізаваны вобраз дабрабыту праз 
слоўную магію. Прычым велікодныя песні 
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мелі да 300 радкоў, услаўляючы кожнае свя-
та ці прысвятак, і зачынальнік меў досыць 
шырокую прастору для імправізацыі.

Ва ўсіх астатніх абрадах мужчыны або 
зусім не ўдзельнічалі (гуканне вясны, ва-
джэнне куста і інш.), або удзельнічалі ра- 
зам з жанчынамі. І тут можна заўважыць, што 
роля мужчын была ў асноўным «дзейная», 
а не «слоўна-магічная». Так, хлопцы ладзілі 
купальскае вогнішча, рабілі маслянічныя ля-
довыя горкі і інш. Адзін з рэдкіх момантаў, 
калі ад мужчыны патрабаваліся рытуальныя  
словы, – калядны дыялог паміж гаспадаром і 
гаспадыняй, скіраваны на паляпшэнне дабра-
быту, атрыманне налета багатага ўраджаю.

Затое важная роля адводзілася гаспада-
ру ў абрадах, якія ядналі сям’ю ў адно цэ-
лае. Напрыклад, у апошні дзень масленіцы 
адбываўся абрад даравання, калі гаспадар 
садзіўся ў «кут» і кожны член сям’і па чарзе 
падыходзіў да яго і прасіў прабачэння, а пас-
ля, стоячы на сярэдзіне хаты, прабачэння 
прасіў гаспадар. Гаспадар ад  імя сям’і клікаў 
душы памерлых у час памінальнай вячэры, 
адліваў ім ежу ці ставіў яе за акно.

Трэба яшчэ адзначыць, што практыч-
на ва ўсіх абрадах, як каляндарных, так і 
сямейных, абрадавая музыка выконваец-
ца толькі мужчынамі, прычым выканаўца 
мае званне майстра і часта надзяляецца 
звышнатуральнымі здольнасцямі. Відавочна, 
што музыка, нават абрадавая, мае большую 
варыятыўнасць, чым песня са словамі. І ў 
адрозненне ад песні, якую магла выканаць 
практычна кожная жанчына, музыка паду-
ладна толькі некаторым мужчынам. Тое самае 
можна сказаць і пра магію: калі побытавай 
магіяй валодала амаль кожная жанчына «тра-
дыцыйнага» ўзросту і калі практычна ў кож-
най вёсцы былі (і ёсць) адна ці нават некалькі 
«бабак», якія маюць больш грунтоўныя веды,  
то мужчыны-ведзьмакі сустракаюцца значна 
радзей, але затое валодаюць значна больш 
моцнымі ведамі і ўменнямі.

Сямейныя абрады суправаджаюць пе-
раломныя моманты ў жыцці чалавека. У іх 
адлюстраваліся і замацаваліся архаічныя 
вераванні і рытуалы, сканцэнтраваныя ва-
кол універсальнага сусветнага ўяўлення – 
праз смерць да новага нараджэння. Уваход 
чалавека ў новую фазу жыцця, атрыман-
не ім новага статусу суправаджалі пэўныя 
абрады і рытуалы. Трэба адзначыць, што 

ў радзіннай, вясельнай і пахавальнай 
абраднасці амаль што кожнае рытуальнае 
дзеянне было скіравана на захаванне жыц-
ця, яго памнажэнне і працяг. А паколькі 
жанчына і несла, і захоўвала новае жыццё, 
то і галоўная адказнасць за выкананне гэ-
тых абрадаў ускладалася на яе. Парушэнне 
канонаў было недапушчальным, недара-
вальным і часта непапраўным.

Шмат абмежаванняў было звязана з 
паводзінамі цяжарнай жанчыны. Кожны яе рух, 
кожны ўчынак у дзень будзённы і ў дзень свя-
точны быў дакладна вызначаны. Стаўленне да 
цяжарнай жанчыны ў беларускай традыцый-
най культуры было «адначасова і сакральна- 
засцерагальным, і абачліва-папераджальным». 
З аднаго боку, яна не толькі давала жыццё нова-
му чалавеку, але магла паспрыяць урадлівасці 
зямлі, прыплоду хатняй жывёлы і нават лячэн-
ню бясплоднасці. З другога боку, на працягу ўсяго 
перыяду цяжарнасці жанчына знаходзілася ў 
стане пэўнай сацыяльнай ізаляцыі: яе паводзіны 
строга рэгламентаваліся шэрагам прадпісанняў, 
якія цвёрда трымаліся ў памяці старэйшага пака-
лення і непахісна выконваліся членамі соцыуму. 
Абмежаванні былі звязаны з яе «двухжыццёвас-
цю»: даючы жыццё новаму чалавеку, яна быццам 
была звязана з іншым светам і таму нейкі час ва-
лодала надзвычайнымі здольнасцямі. Разуменне 
гэтай выключнасці і вымагала ад яе самой, ад 
яе суродзічаў і суседзяў стрыманых і паважных 
адносін.

Момант нараджэння дзіцяці трымаўся ў 
таямніцы. Лічылася, што чым менш людзей 
будзе ведаць пра пачатак родаў, тым менш 
будзе пакутаваць парадзіха.  Акрамя буду-
чага бацькі пра гэта ведала толькі запроша-
ная ім бабка-павітуха. Роля яе ў падзеі нара- 
джэння была надзвычай важная і адказная 
як у сакральна-магічным, так і ў простым сэн-
се. Нормы народнай культуры сфарміравалі 
шэраг патрабаванняў, якім павінна была ад-
павядаць бабка-павітуха. Важнай была роля 
бабкі і ў наступных абрадах.

Важны крок у жыцці чалавека – ства-
рэнне сям’і. Адносіны да гэтай рытуальнай 
працэдуры былі вельмі адказнымі. Прак-
тычна з дзяцінства пачыналі рыхтавацца да 
гэтага моманту, асабліва дзяўчаты. Кожная 
дзяўчына дашлюбнага ўзросту паспявала 
падрыхтаваць сабе пасаг. Практычна падчас 
кожнага гадавога свята ёсць магчымасць 
варажыць пра свой будучы лёс, «на суджа-
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нага». І практычна кожная дзяўчына ўмела 
гэта рабіць і рабіла. Пра лёс хлопцаў часцей 
непакоіліся і варажылі маці.

Жанчыны выконваюць важную ролю ў 
абрадах сямейнага цыкла. Па-першае, яны 
кіруюць парадкам правядзення абрада (праз 
песні і рытуальныя словы); па-другое, боль-
шасць магічных, сакральных дзеянняў вы-
конваюць менавіта жанчыны або дзяўчаты; 
па-трэцяе, самі жанчыны часта валодаюць 
незвычайнымі здольнасцямі і могуць уплы-
ваць на развіццё падзей.

Такім чынам, жанчына «адказвае» за 
паўтарэнне, узнаўленне, нязменнасць тра-
дыцыйнай будовы свету. Наогул, кожная 
жанчына ў традыцыйнай культуры сама 
з’яўлялася носьбітам мадэлі гэтай будовы, 
бо жаночы касцюм уяўляў сабой якраз ма-
дэль Сусвету – Дрэва Жыцця, дзе праз арна-
мент і ўпрыгожванні выразна прыглядалі 
падземны, наземны і нябесны ярусы.

Роля мужчыны ў сямейных абра-
дах, магчыма, не такая відавочная. Як у 
паўсядзённым жыцці мужчына ўладарыў 
у соцыуме і адказваў перад абшчынай за 
членаў сваёй сям’і, так і ўдзел яго ў абрадах 
сямейнага цыкла скіраваны на ўтварэнне 
цэласнасці сям’і. Такім спрыяльным абра-
дам быў абрад «Улазіны ў новую хату». Га-
спадар па чарзе перавязваў рукі ўсім хатнім 
і ўводзіў–уцягваў іх у хату, яднаючы сям’ю.

Заключэнне. Ролі мужчыны і жанчыны 
замацаваныя традыцыяй. Мужчына ў тра-
дыцыйнай культуры мае ўладу ў соцыуме, 
жанчына «кіруе» стыхіямі, прыродай. Таму ў 
каляндарных рытуалах значную ролю ады-
грывае жанчына на ўсіх этапах земляробчай 
працы. Мужчыны пераважна ўдзельнічалі 
ў тых абрадах, якія аб’ядноўваюць сям’ю ў 
адно цэлае. Таксама і ў сямейнай абраднасці 
роля мужчыны – у захаванні цэласнасці сям’і 
і парадку ў ёй. Роля ж жанчыны – магічная, 
ахоўная, засцерагальная. Мужчына ў рыту-
алах часцей «адказвае» за дзеянні, жанчы-
на – за магію, парадак правядзення абраду. 
Светаўспрыманне ў традыцыйнай культу-
ры трымаецца на ўсведамленні гендарных 
адрозненняў і шчыльнай з’яднанасці, нават 
злітнасці мужчынскага і жаночага пачаткаў.

Беларускія народныя гульні дагэтуль ка-
рыстаюцца ўвагай даследчыкаў і гледачоў, 

аматараў народнай культуры і проста жада-
ючых адпачыць. Нездарма гульні ў пэўнай 
ступені «абасабляюцца нават у тым выпад-
ку, калі складаюць частку структуры абра-
ду ці рытуалу» [12]. Аналізуючы матэрыял, 
які пакладзены ў аснову артыкула, варта 
зрабіць наступныя высновы.

Як і ўся абрадавая накіраванасць любога 
традыцыйнага свята беларусаў, яе гульні са-
рыентаваны ў рэчышчы шанавання культаў 
урадлівасці і продкаў, якія маюць ярка выра-
жаную гендарную тэматыку. 

Паколькі актуальнасць тэмы ўзаема-
адносінаў паміж прадстаўнікамі розных 
палоў абумоўлена прыродай чалавека, 
гульні і ігрышчы традыцыйнага свята ма-
юць трывалую перспектыву трансляцыі 
і ў выглядзе аўтэнтычных звычаяў (пры 
спрыяльных абставінах), і ў выглядзе сацы-
якультурных рэканструктарскіх святочных 
імпрэз (колькасць якіх мае тэндэнцыю да 
павелічэння).
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