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Г.М. ШВАБА 

МІФАЛАГІЧНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРА ГРАД У ПРЫКМЕТАХ І ПАВЕР’ЯХ УСХОДНІХ СЛАВЯН 
Посвящена изучению мифологического мышления, которое в значительной степени определяет специфику традиционной

культуры восточных славян, особенности их этнического мировосприятия и миропонимания. Анализируются белорусские, 
русские и украинские народные поверья о происхождении града, а также запреты и предписания апотропеического характера, 
которые регламентировали семейный быт и хозяйственную деятельность крестьян. 

The article is dedicated to the study of mythological thinking that to a larger degree determines specific character of the Eastern 
Slavs’ traditional culture, peculiarities of their ethnic world perception and outlook. Belarusian, Russian and Ukrainian folk beliefs about 
the origin of hail are analyzed in the article, as well as prohibitions and directions (to protect against negative consequences) that regu-
lated family life and household activity of peasants. 

Шматвяковы практычны вопыт назіранняў
селяніна-земляроба за надвор’ем знайшоў сваё
адлюстраванне ў шматлікіх прыкметах і прадка-
заннях метэаралагічнага характару. Але перш за
ўсё ў народных павер’ях і прыкметах, якія тлума-
чаць прычыну той ці іншай атмасфернай з’явы і
з’яўляюцца асновай для апатрапеічных забарон і
прадпісанняў, адлюстравалася спецыфіка міфа-
лагічнай свядомасці як першаснага спосабу
асваення свету, асаблівай сімвалічнай сістэмы, у
тэрмінах якой нашы продкі тлумачылі свет. Міфа-
лагічная свядомасць – гэта «сукупнасць уяўлен-
няў, арыентацый, установак, стэрэатыпаў мыс-
лення, якія склаліся пад прамым ці апасродкава-
ным уплывам міфалогіі, яе найбольш пашыраных
сюжэтаў, вобразаў, персанажаў, матываў» (Дубя-
нецкі 2006, 160). Для яе характэрна падсвядомае
адчуванне непарыўнай сувязі паміж чалавекам і
навакольным асяроддзем, канкрэтна-пачуццёвая
форма спасціжэння свету, арыентацыя на мыс-
ленне ў катэгорыях супрацьпастаўлення, мета-
фарычнасць, сімволіка, антрапамарфізм. 

Агульнае тлумачэнне прычыны граду ва
ўсходніх славян: «Град – кара Божая» (Ермолов
1905, 173). У паляшуцкім павер’і: «Градам Бог
карае людзей за грахі, бо ад граду няма людзям
ніякае карысці, а толькі бяда» (Зямля... 2010, 62). 
Але гэта кара справядлівая, бо «град ніколі не
разлягаецца так шырока, як дождж, а рэжа
палосаю толькі поле тых людзей, якіх Бог карае» 
(Зямля... 2010, 62–63) (параўн.: «Пабіла градам
хлеб і ў суседа, але мой ад гэтага не ўстане» 
(Ермолов 1905, 170)), або «Ілля-прарок выбівае 

градам хлеб у тых, хто хлебам абмервае» (Там
жа, 173), гэта значыць у народных павер’ях
град – пакаранне за няправільнае жыццё  
і падман.  

Паводле паляшуцкага павер’я, «часамі град
насылаюць ведзьмакі, ведзьмы ці якая нечысць. 
Ведама, што ведзьмаром да ведзьмам служаць
чарты. От яны па прыказу гэтых ліхіх людзей і
зграбаюць град з хмараў на землю. Там з імі
ваююць анёлы да святыя, але ж кажуць, што
часамі ліхое і Бога перамагае. Так і тыя чарты
такі адалеюць святых да й урвуць з хмараў граду, 
колькі ім трэба» (Зямля... 2010, 63). Так, 
навальніца ў народнай інтэрпрэтацыі ўкраінцаў
(аналагічна і ў беларусаў (Там жа, 65)) адбываец-
ца з-за таго, што «аднаго разу чорт сказаў Богу: 
«Я схаваюся так, што ты мяне не заб’еш». «Не, 
заб’ю!» – адказаў Бог. «Я схаваюся пад чалаве-
ка». «А я заб’ю чалавека і дам яму царства ня-
беснае!» (Воропай 2007, 394–395). «У русінаў
існуе перакананне, што град насылае д’ябал» 
(Ермолов 1905, 172), а «маларосы ў Харкаўскай
губерні лічаць, што, калі ідзе град, гэта Бог
выганяе нячыстых духаў з неба і б’е іх градам; 
духі падаюць на зямлю, і на якую ніву духі
ўпадуць, то на той ніве і хлеб будзе пабіты» (Там
жа, 172). Разам з тым град служыць доказам
Божай усемагутнасці: «Град паказвае сілу Бо-
жую: што і летам можа падаць лёд» (Кіеўская
губ.) (Там жа, 173). 

Таксама існавалі павер’і, што тое месца, куды
б’е град, нячыстае або апаганенае, гэта значыць
мае дачыненне да гвалтоўнай (ненатуральнай) 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 1 

 18 

смерці. Так, градам караліся нараджэнне і за-
бойства пазашлюбнага дзіцяці: «Жэншчына, шо 
не схацела гадаваць дзіця і замардавала, чы 
прыспала, чы ўтапіла – то ад таго і град бувае і 
сільны дож бувае» (Гомельская вобл.) (Зямля... 
2010, 64). Або «на Палессі казалі, што цэлы год 
будзе біць градам уздоўж той дарогі, па якой 
жанчына несла забітае ёю дзіця» (Толстая 2002, 
147). Трэба адзначыць, што прафілактычныя 
захады па абароне супраць граду мелі месца ў 
рамках сямейнай абраднасці. Так, на заходнім 
Палессі «калісьці не давалі нябожчыка адкрытым 
везці, бо град будзе. Цяпер хаваюць адкрытым» 
(Толстые 1982, 71) (гл. таксама: Толстая 2002, 148). 
Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, 
«адзіны прыклад прафілактыкі граду ў рамках 
вясельнага абраду (які для нявесты з’яўляецца 
сімвалічным паміраннем. – Г. Ш.) дае наступнае 
палескае сведчанне: «Калі дзяўчына цяжарная 
ідзе да шлюбу, то ў яе трэба кідаць камяні, а то 
будзе град» (Толстые 1982, 71–72).  

Забароны на выкананне палявых або хатніх 
(або спецыяльных) відаў працы для прафілак-
тычнага прадухілення граду звязаны перш за ўсё 
з пэўнымі рэлігійнымі святамі, а таксама з так 
званымі «градавымі» днямі. Напрыклад, «у Вялікі 
чацвер прачом не пэрысь – будзе град праці, біці, 
усё збожжа зб’е град» (Зямля... 2010, 80); «Град 
як б’е да Правод (1-я нядзеля пасля Вялікадня, 
Фамін тыдзень), не шый і прачом не пэры, бо як 
будзеш праць прачом, то град будзе праць 
дабро» (Маларыцкі р-н) (Там жа) (параўн. з 
прафілактычнымі захадамі супраць грому: «У 
Пахвальную, Вербную і Вялікую суботы не трэба 
бялізну, калі яе мыюць на рацэ ці ў сажалцы, біць 
пранікам, каб летам не было вялікага грому» 
(Магілёўская губ.) (Зямля... 2010, 80). На Палессі 
«на святкі не дазвалялася кідаць прынесеныя ў 
дом дровы, каб папярэдзіць град» (Толстая 2002, 
148) (параўн.: «Калі ў гадавое свята нясеш дровы 
на руцэ, не трэба ніколі кідаць, трэба пакласці 
ціхенька, каб не стукала, каб громам не біла, 
трэба ціхенька дровы класці» (Маларыцкі р-н) 
(Зямля... 2010, 80).  

«Няможна «парушаць зямлю» ў сераду пасля 
Вялікадня і пасля Сёмухі (Тройцы. – Г. Ш.), бо 
град збожжа выб’е» (Жыцця... 2010, 596) («у 
рускіх <...> забаранялася працаваць у сераду на 
Святым тыдні» (Ермолов 1905, 173). «Русальны 
тыдзень (часцей за ўсё перад- або паслятраецкі 
тыдзень. – Г. Ш.) шануецца сялянамі як свята: 
сяляне працуюць з раніцы, а ад паўдня зусім 
нічога не робяць. Увесь тыдзень стараюцца 
пазбягаць наступных работ: не аруць, не сеюць, 
не ўюць вяровак <...>. Згодна з павер’ем <...> хто 
будзе сеяць – у таго градам паб’е хлеб» 
(Жыцця... 2010, 606). Але «градавую сераду» 
пасля Сёмухі святкуюць толькі ў дачыненні да 
хаты і хатняй работы, а на полі, на лузе і ў лесе 
можна працаваць без боязі. Асабліва бяспечнымі 

лічацца наёмная і талочная праца» (Віцебская 
губ.) (Жыцця… 2010, 610). Трэба адзначыць, што 
«святкаванне русальнага тыдня на Беларусі мае 
значныя лакальна-рэгіянальныя асаблівасці» 
(Сівіцкі 2006, 450). Напрыклад, пятніца пасля 
Сёмухі ў Мядзельскім раёне мае назву «Ляда-
вая», калі «ад грому, ад граду ні рабілі конямі, ні 
лезьлі ў гароды» (Там жа 2006, 450). Як адзначае 
даследчык У.М. Сівіцкі, «функцыянальна-семан-
тычныя характарыстыкі русальнага тыдня вызна-
чаюцца <...> каляндарнай прымеркаванасцю яго 
да траецка-купальска-пятроўскага часу. Русаль-
ны тыдзень, маркіраваны міфасемантыкай пры-
роднага піку, пералому, мяжы, навалецця, набы-
ваў пры гэтым адзнакі гранічна-пераходнага ка-
ляндарнага часу <...>. Міфалогіку гранічнай пера-
ходнасці ў структуры русальнага тыдня яскрава 
выражае канцэпт касмічнай хаатычнасці часу  
(з апошнім звязаны забароны на пачынальна-
стваральныя, палявыя работы)» (Там жа, 451). 

Для ўсходніх славян таксама характэрна пра-
філактычнае выкананне пэўных апатрапеічных 
рытуалаў супраць граду ў той ці іншы святочны 
дзень. Напрыклад, у Падмаскоўі каля Дзмітрава 
на Тройцу ўпрыгожвалі бярозку і неслі яе на 
жытнёвае поле або кідалі ў возера, «каб поле не 
біў град і не было прымаразкаў» (Толстой 1995, 
536). Існавалі прафілактычныя захады, звязаныя 
з выкананнем (або таксама забаронай на выка-
нанне) некаторых асобых дзеянняў, прымеркава-
ных да пэўных святаў (або не звязаных са свя-
там, але прымеркаваных да пэўнага перыяду 
сельскагаспадарчага года). Напрыклад, «хто 
будзе пасціцца ў сераду Святога тыдня, у таго 
палі град не панішчыць» (Віцебская губ.) (Жыц-
ця... 2010, 596); «біцца на Вялікдзень няможна; у 
той вёсцы, дзе будзе бойка, на думку сялянаў, 
абавязкова град выб’е пасевы» (Жыцця... 2010, 
594). Украінцы ў раёне Канева ў Юр’еў дзень ка-
чаліся па зямлі, «каб град не біў» (Толстой 1995, 
536) (гл. таксама: Толстые 1982, 70), а «на Чарні-
гаўшчыне нельга было ткаць і бяліць каноплі пад-
час цвіцення жыта, каб град не пабіў хлеб на 
корані» (Толстой 1995, 537).  

На аснове вывучэння фактычнага матэрыялу, 
які ілюструе захады па абароне супраць граду на 
Палессі, а таксама на Балканах і ў заходніх сла-
вян, даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя робяць вы-
вад, што рытуал выкідвання (радзей – выстаў-
лення) хлебнай лапаты можна лічыць агульна-
славянскім (ён характэрны і для многіх раёнаў 
Брэсцкай, Гомельскай, Чарнігаўскай, Жытомірскай, 
Ровенскай абласцей) (гл. Толстые 1982, 54). 
Напрыклад, «як град быў, выносілі лапату, на 
каторай пяклі хлеб, і клалі на дварэ» (Гомельская 
вобл.) (Кастрыца 2008, 287).  

Рытуальнае прадухіленне або абясшкоджван-
не граду ва ўсходніх славян выконвалася хлеб-
най лапатай разам з іншым прадметам (прадме-
тамі): качаргой, вілкамі, дзяжой (або векам, 
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накрыўкай ад яе), патэльняй, сякерай, віламі, 
венікам, абрусам, хусткай, вярбой, яйкам, хлебам 
(больш падрабязна гл.: Толстой 1995, 536; 
Толстые 1982, 55). Напрыклад, «як град, то выкі-
даюць ад печкі прыпасы: лапата, тая, шо хлеб 
саджаці, коцюба і ўхваты, проста кідаюць на гру-
док, шоб не йшла вялікая туча, град шоб не 
йшоў» (Маларыцкі р-н) (Зямля... 2010, 78–79) 
(гл. таксама: Толстые 1982, 55). Як адзначаюць 
даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «спалучэнне 
хлебнай лапаты – аднаго з “прыпасаў ад печкі” – 
з другімі хлебнымі “прыпасамі” і з самім хлебам 
стварае адмысловае “хлебнае” кола апатрапеіч-
ных (абарончых) прадметаў» (Там жа 1982, 55). 
Печка, што суадносілася з паняццем язычніцкага 
пачатку і ўтварала з покуццю дыяганаль (два 
сакральныя цэнтры), у традыцыйнай культуры 
ўсходніх славян сімвалізавала непагасны хатні 
ачаг, з’яўлялася неад’емнай часткай каляндар-
ных і сямейных абрадаў. 

«Калі градавая хмара навісае, тады выкідва-
юць на двор хлебную лапату – гэта значыць 
хлебам яе сустракаюць» (Зямля... 2010, 77) або 
«град як ідзе, дак тую лапату вазьмі, вунесь 
хлеба і з соллю, вунесі на гарунчык, палож; 
стрэнеш яго з хлебам-соллю, дак ён (град) зні-
маецца» (Мазырскі р-н) (Зямля… 2010, 77) 
(гл. таксама: Толстые 1982, 55). Як адзначаюць 
даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «у гэтых дзеяннях 
ужо матыў адгона, актыўнай барацьбы, ярка 
выражаны ў сербскіх абрадах і які прысутнічае, 
хоць і ў больш скрытай форме (сякера, вілы, 
агонь – палаючая вярба), у палескіх рытуалах, 
замяняецца матывам уміласціўлення» (Там жа, 
55–56). «Пылавая (свінцова-шэрая) хмара звы-
чайна нясе або град, або залеву. Спыніць і адда-
ліць гэтую небяспечную хмару можна, узмахваю-
чы нямытым абрусам (як аналаг стала. – Г. Ш.)  
з-пад велікоднага свянцонага» (Віцебская губ.) 
(Зямля... 2010, 76). 

На нашу думку, мяжа паміж так званымі 
«пасіўнымі» і «актыўнымі» захадамі для абароны 
супраць граду вельмі хісткая: канешне, ёсць 
прыклады, якія даюць падставу адназначна 
гаварыць толькі пра «пасіўнасць» або толькі пра 
«актыўнасць» таго ці іншага рытуальнага дзеян-
ня, але часта яны семантычна не размяжоўваюц-
ца, узаемадапаўняюцца (у літаратуры такі падзел 
падаецца ў сувязі з непасрэдным прадухіленнем 
або абясшкоджваннем надыходзячай градавой 
хмары ці калі град ужо падае). Такія жалезныя 
прылады, як качарга, вілкі, патэльня, гэта зна-
чыць тыя, што маюць дачыненне да хлеба, печкі і 
агню і выкарыстоўваюцца для пасіўнай абароны 
(выкідвання, выстаўлення), магчыма, як і ў вы-
падку з выкідваннем і выстаўленнем хлебнай ла-
паты і хлеба, таксама выкарыстоўваюцца дзеля 
«ўміласціўлення» граду; а сякера і вілы выка-
рыстоўваюцца для актыўнай абароны (размах-
вання імі, «пагроз» градавой хмары), бо семан-

тычна (і фактычна) суадносяцца са зброяй. Так-
сама можна гаварыць пра «актыўнасць» прафі-
лактычна-апатрапеічных захадаў з выкарыстан-
нем святочнай прадметнай атрыбутыкі ў пэўныя 
рэлігійныя або народныя святы (а таксама без 
прывязкі да свят) і «пасіўнасць» забарон на пра-
цу ў святочныя і «градавыя» дні. 

Па павер’ях сялян-земляробаў дзейсным 
сродкам абароны супраць негатыўных наступст-
ваў атмасферных з’яў (граду, грому, маланкі, 
дажджу (паводкі) і г. д.) была святочная прадмет-
ная атрыбутыка, якая «падмацавала» язычніцкую 
аснову апатрапеічных захадаў супраць негатыў-
нага ўплыву стыхіі. Як можна меркаваць на асно-
ве аналізу фактычнага матэрыялу, рытуалы з яе 
выкарыстаннем маглі здзяйсняцца і без прывязкі 
да канкрэтных каляндарных свят (таго, да якога 
мае непасрэднае дачыненне святочная прадмет-
ная атрыбутыка, ці іншага вызначанага дня) або 
этапаў апрацоўкі зямлі. Сярод апатрапеяў такога 
кшталту можна вылучыць выкарыстанне асвеча-
най вярбы. Параўн.: «Як ідзе град, штоб град не 
біў, паляць свечану вербу і хлебну лапату браса-
лі на двор, каб гром сціх» (Ельскі р-н) (Зямля... 
2010, 75) (гл. таксама: Толстые 1982, 56) і «калі ў 
час градавага дажджу вынесці з хаты на двор на 
хлебнай лапаце серабро, уціральнік і асвечаную 
вярбу, то град перастане, але дождж усё-такі будзе 
працягвацца» (Віцебская губ.) (Зямля... 2010, 78). 
Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «тут 
вярба як бы дапаўняе і ўзмацняе набор сакраль-
ных прадметаў, якія выкарыстоўваюцца для аба-
роны ад граду» (Толстые 1982, 56). Таксама «ас-
вечаную вярбу ўторкваюць у зямлю, спадзеючы-
ся, што гэтым абароняць сваю ніву ад граду» 
(Жыцця... 2010, 447) або «каб засеяная паласа 
не была вынішчана градам ці бураю, трэба 
ставіць на паласе вярбу, асвечаную на Юр’я» 
(Гомельская вобл.) (Кастрыца 2007, 289).  

Таксама практыкавалася спальванне асвеча-
ных («прыналежнасць» да канкрэтнага свята не 
заўсёды акцэнтавалася інфарматарамі) траў,  
зёлак (ужо падсохлых або засохлых; тут  
істотнай з’яўляецца менавіта прыкмета «сухі»; 
хутчэй за ўсё і вярба пры спальванні была сухой, 
а пры ўторкванні ў поле – яшчэ сырой; сухі – той, 
што мае дачыненне да агню і супрацьпастаўля-
ецца вадзе). Напрыклад, на Палессі «хутчэй 
адтыкаюць комін да паляць на прыпеку свянцо-
нае зелле мінушкі. Як толькі дымок падымецца 
ўгору, то град і сунімецца» (Зямля... 2010, 78) або 
«калі ўбачаць градавую хмару, адломваюць не-
калькі галінак асвечанай вярбы, бяруць раз-
настайныя травы, зелле, асвячонае на Іаана 
Хрысціцеля летась, на “Зельную” (“Прачыстую”); 
кідаюць усё гэта на гарачае вуголле: думаюць, 
што хмара пасля гэтага пройдзе без шкоды» 
(Зямля... 2010, 75). Своеасаблівымі «правадніка-
мі» паміж асвоенай чалавекам прасторай і 
светам прыроды лічыліся пячныя комін і юшка, 
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праз якія нячыстая сіла, хаваючыся ад пакаран-
ня, можа патрапіць у дом, ствараючы патэн-
цыяльную пагрозу маёмасці і жыццю чалавека 
(напрыклад, пры навальніцы з громам і маланкай).  

Матыў ачышчальна-апатрапеічнай сілы агню 
прысутнічае ў запальванні грамнічнай (стрэчан-
скай) свечкі (якая запальваецца таксама падчас 
навальніцы дзеля абароны ад удару маланкі ў 
жыллё; але, магчыма, магла выкарыстоўвацца і 
чацвярговая (страсная) свечка). Напрыклад, «каб 
град не пашкодзіў палям, клалі на дварэ хлебную 
лапату і запальвалі асвечаную свечку ў хаце» 
(Толстые 1982, 56); «выносілі з дому хлебную ла-
пату; ставілі каля парога ручкай уніз, запальвалі 
грамнічную свечку» (Зямля... 2010, 77) (гл. такса-
ма: Толстые 1982, 57). «Серада пасля трохдзён-
ных святаў (Раства Хрыстовага, Вялікадня, Сёму-
хі) называецца “градавой серадою”. Гэты дзень 
трэба святкаваць і абыходзіць палі з грамнічнай 
свечкаю, каб іх не пабіў град» (Віцебская губ.) 
(Жыцця... 2010, 596), а «ў Курскай губерні на па-
лях, для абароны іх ад граду, закопваюць пля-
шачкі з вадой, асвечанай на Вадохрышча, якая 
залеплена воскам ад страсной свечкі» (Ермолов 
1905, 173).  

Трэба адзначыць падабенства захадаў па 
абароне ўраджаю ад вынішчэння градам, 
напрыклад, з захадамі па абароне хаты ад удару 
маланкі або спынення дажджу, што дае падставу 
меркаваць аб універсальнасці магічных сродкаў і 
прыёмаў (напрыклад, выкідванне хлебнай 
лапаты, спальванне асвечанай вярбы, зёлак, 
запальванне свечак), што прымяняліся дзеля 
прадухілення стыхійных бедстваў. Таксама вы-
конваліся і іншыя рытуалы агульнага абарончага 
характару, якія маглі здзяйсняцца, напрыклад, 
дзеля спынення эпідэміі. Да іх адносіцца перш за 
ўсё абворванне («замыканне») сяла: «Каб назаў-
сёды засцерагчы вёску ад граду, трэба яе грані-
цы абараць парай чорных валоў-блізнят (блізня-
ты ў народнай свядомасці лічыліся істотамі 
звышнатуральнымі. – Г. Ш.)» (Зямля... 2010, 77). 
Даследчык М. Федароўскі зафіксаваў у Ваўка-
выскім раёне рытуал ткання абыдзённага ручніка 
з мэтай абароны ад граду: «Каб град не прыносіў 
урону, трэба вясной бабам з усяго сяла (тут 
стваральная сіла калектыўнай працы. – Г. Ш.) 
сабрацца ў адну хату і за ноч напрасці і выткаць 
ручнік, назаўтра аднесці яго ў царкву, асвяціць, 
затым павыцягваць з гэтага ручніка ўсе ніткі і 
апаясаць імі поле наўкола, тады Бог будзе 
захоўваць ад граду» (Зямля... 2010, 79) (гл. так-
сама: Толстые 1982, 72).  

Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, 
«вялікае значэнне для параўнальна-гістарычнага 
даследавання славянскіх народных старажыт-
насцей мае факт (хоць і не так часта сустра-
каецца) выкарыстання яйка (або яек) у якасці 
апатрапея ад граду на Палессі» (Там жа, 57). 
Напрыклад, на Чарнігаўшчыне, «каб град не 

выбіў ураджаю на палях і агародах, людзі 
выкідваюць цераз вокны на вуліцу сырыя яйкі і 
лапаткі, на якіх пякуць хлеб» (Там жа, 57). Магчы-
ма, тут мае месца і магічная сувязь, заснаваная 
на знешнім падабенстве градзіны і яйка. Трэба 
адзначыць, што «ў дадзеным выпадку істотнай 
з’яўляецца прыкмета “сыры” (а не “звараны”), які 
захоўваецца ў аналагічных абрадах і ў іншых 
славянскіх зонах. У іншым выпадку аказваецца 
важнай прыкмета “асвечаны” (плюс “размалява-
ны”, што значыць і “пасхальны”)» (Там жа). 
Напрыклад, на Палессі закопвалі ў ворнае поле 
або на агарод пасля Вялікадня яйка (гл. Толстой 
1995, 536). Яйка – адзін са старажытнейшых 
сімвалаў вытоку жыццёвай сілы; апатрапей ад 
хвароб і напасцей, што адлюстравана таксама ў 
рытуалах, звязаных з народнай медыцынай, ве-
тэрынарыяй, сяўбой і г. д. 

Таксама практыкавалася закопванне рэшткаў 
ежы з велікоднага стала. Напрыклад, «косці ад 
мяса, асвячонага на Вялікдзень, збіраюцца з усёй 
стараннасцю: частку іх закопваюць у зямлю, на 
палях сваіх, з упэўненасцю, што яны засцерагуць 
засеяны хлеб ад граду» (Зямля... 2010, 76) або 
«раяць з той жа мэтаю на чатырох рагах граніц 
закапаць косці з велікоднага барана ці чаго-
небудзь са свянцонага, прывезенага з іншай вёскі 
(тут істотна супрацьпастаўленне свой-чу-
жы. – Г. Ш.)» (Там жа, 77). Даследчыкам Е.Р. Ра-
манавым зафіксаваны наступны прыклад: «Рэшт-
кі ад асвечанага стала (хай сабе гэта будзе луш-
пінне з яйка ці костка) спальваюць. Але некато-
рыя гаспадары збіраюць такія косткі і перад 
сяўбою закопваюць іх у зямлю на сваёй ніве: гэта 
захоўвае пасевы ад буры і граду» (Жыцця... 
2010, 592). У рускіх «у Пасхальную Суботу закоп-
ваюць у зямлю на ніве астаткі “свечанага”, г. зн. 
разгавення або косці ад пасхальнага ягняці» 
(Ермолов 1905, 173). «Разгавеўшыся на першы 
дзень Вялікадня, крошкі асвечанага хлеба і іншых 
страў не змятаюць, а закручваюць у абрус і за-
хоўваюць, пакуль не пачнуць вазіць снапы з па-
лёў. Калі ў ёўню вязуць першы (сакральнасць ліч-
бы адзін, першынства. – Г. Ш.) воз жыта, тады 
рассцілаюць каля парога ёўні абрус з асвечанымі 
крошкамі і пераязджаюць праз абрус на возе. 
Зерне з гэтых снапоў трэба пакінуць на насенне: 
не будзе градабою» (Віцебская губ.) (Жыцця... 
2010, 592).  

Прыкметы і павер’і суправаджалі амаль кожны 
момант жыцця селяніна-земляроба. Праз іх 
імкнуліся даць тлумачэнне невядомаму, напрык-
лад з’явам навакольнага асяроддзя. Так, град 
тлумачылі як пакаранне за грахі, а таксама як 
барацьбу Бога з нячыстай сілай. На прыкладзе 
міфалагічных уяўленняў пра град бачна, як пэў-
ным чынам да язычніцкага светапогляду дапа-
соўваўся хрысціянскі. Ствараючы цэлую сістэму 
разнастайных забарон і прадпісанняў апатрапеіч-
нага характару, прыкметы і павер’і рэгламентава-
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лі сямейны побыт і гаспадарчую дзейнасць. Так, 
рытуалы супраць граду знаходзім у вясельным і
пахавальным абрадах. З пэўнымі рэлігійнымі
святамі, а таксама з так званымі «градавымі» 
днямі дзеля прадухілення граду звязаны забаро-
ны на выкананне палявых або хатніх відаў працы
(напрыклад, у некаторых беларускіх мясцовасцях
нельга было займацца працай на зямлі ў сераду
пасля Вялікадня, а ў сераду пасля Сёмухі заба-
рона магла датычыцца толькі хатняй працы); 
апатрапеічныя рытуалы выконваліся ў некаторыя
святочныя дні або пэўныя перыяды сельскагас-
падарчага года (напрыклад, у рускіх – упрыгож-
ванне бярозкі на Тройцу, ва ўкраінцаў – качанне
па зямлі ў Юр’еў дзень). Дзейснымі сродкамі дзе-
ля прадухілення або спынення граду лічыліся
выстаўленне хлебнай лапаты, а таксама некато-
рых іншых прадметаў хатняга або гаспадарчага
ўжытку, перакідванне яйка, закопванне ў раллю
рэштак ежы з велікоднага стала, выкарыстанне
святочнай прадметнай атрыбутыкі (спальванне
асвечаных вярбы і зёлак, запальванне грамніч-
най свечкі), выкананне такіх абрадаў, як абвор-
ванне сяла або тканне абыдзённага ручніка і г. д. 
Асобнага дэталёвага вывучэння дзеля стварэння
найбольш цэласнай карціны міфалагічных
уяўленняў пра град патрабуюць легенды, падан-
ні, казкі, песні і іншыя жанры традыцыйнага сла-
вянскага фальклору. 
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