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Апеляцыя ў сакральны цэнтр у беларускіх замовах
Бадзей М. В., студ. IV к. БДУ, 

навук. кiр. праф. Рудэнка А. М., д-р фiлал. навук

Замоўны тэкст мае дакладна акрэсленую мэту: змяніць сітуацыю, у якой 
знаходзіцца субʼект замовы. Мэта лекавых замоў заключаецца ў тым, каб 
пазбавіць чалавека ад хваробы і вывесці яго са стану лімінальнасці. Адным 
з самых папулярных матываў у беларускіх лекавых замовах зʼяўляецца апе-
ляцыя да сакральнага персанажа, які мае выключныя ўласцівасці і надзе-
лены высокім сакральным ці сацыяльным статусам. Сустрэча з персанажам 
іншасвету, што можа паўплываць на сітуацыю, зʼяўляецца кульмінацыяй 
замовы. У беларускіх замовах акрэсліваецца лакалізацыя персанажа ў міфа-
лагічнай прасторы: персанаж знаходзіцца ў сакральным цэнтры. Каб уста-
ляваць кантакт з сакральным персанажам, у замове здзяйсняецца шлях у 
сакральны цэнтр.

Па сваёй будове зварот у сакральны цэнтр зʼяўляецца рэалізацыяй вя-
домага ва ўсходнеславянскім фальклоры прыёму «паступовага звужэння 
вобразу» [3; 34]. Сакральны цэнтр, у якім знаходзіцца персанаж, зʼяўляец-
ца найбольш важным локусам, арганізоўвае ўсю прастору ў тэксце замовы. 
Прастора ў замоўным тэксце падзяляецца на некалькі канцэнтрычных ко-
лаў, прычым у межах кожнага кола ўсе абʼекты маюць аднолькавую ступень 
сакральнасці [5; 74].

Першым узроўнем арганізацыі прасторы ў замовах з матывам сакральна-
га цэнтра зʼяўляецца адзінка геаграфічнага ландшафту, у межах якой ажыц-
цяўляецца дзеянне. Гэта спустошаная і аднародная прастора, якая выступае 
як мяжа паміж культурнай прасторай і іншасветам, а таксама суадносіцца 
з першаснай матэрыяй часоў пачатковай стадыі космагенезу. Найчасцей у 
гэтым выпадку выкарыстоўваецца вобраз мора і поля: Вылілася мора, a над 
морам бяроза [2, № 658]; Зайду я ў чыстае поле. У чыстым полі залаты 
стоўб стаіць [2; 577]. Дзве асноўныя адзінкі першага ўзроўню ў замовах з 
матывам сакральнага цэнтра могуць сустракацца адначасова: Першым раз-
ком, лепшым часком, Госпада Бога прашу, чыстага поля, сіняга мора [2; 275]. 
Часам у якасці маркера прасторы першага ўзроўню ў замовах з да дзеным ма-
тывам сустракаецца вобраз лесу: У цёмным лесе стаяла хатка, у той хатцы 
Божая матка [4; 628]. Прастора першага ўзроўня можа азна чацца горадам. 
Горад заўсёды мае імя ўласнае: Шла раба божая (імя) у горад Ерусалім [2; 
976]; У Кіеве стаіць капліца, пад той капліцай крыніца [2; 683]; Хутчэй за 
ўсё, горад у замовах з матывам сакральнага цэнтра зʼяўляецца запазычаннем 
з пісьмовай традыцыі.

Другі ўзровень маркіруюць абʼекты, якія маюць семантыку ўзвышша, 
вылучаюцца «па-над» прасторай першага ўзроўню. Да шэрагу такіх абʼектаў 
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адносяцца востраў (часта мае імя ўласнае «Буян») і гара («Сіён»): На моры, 
на кіяні, на востраві на Буяні стаіць стар дуб [2; 382]; На моры, на кіяні, на 
гарэ на Сіяні стаіць дуб [3; 322].

На трэцім узроўні знаходзіцца непасрэдна цэнтр, максімальна сакраль-
ная кропка, маркіраваная пэўным абʼектам, да якога прывязаны персанаж. 
Дрэва і камень — самыя распаўсюджаныя ў беларускіх замовах маркеры 
сакральнага цэнтра: На моры, на кіяні, на востраві на Буяні стаіць дрэва [2; 
487]; На моры, на акіяне, на востраве Буяне ляжыць гарачы камень Алатыр 
[2; 472]. Сярод вобразаў, якія акрэсліваюць сакральны цэнтр, сустракаюцца 
кузня, печ (адрознай асаблівасцю якіх служыць суаднесенасць з катэгорыяй 
агня) і хата: На моры, на кіяні ляжыць бел камень Латыр, на тым белым 
камні Латыры стаіць залатая кузьня [2; 248]; Пад усходняй стараной 
стаяць тры печы: печка медная, печка жалезная, печка кірпічная [2; 1288]; 
На Сіяньскай гарэ стаіць хатка [2, 435]. Вобраз царквы (радзей касцёла) у 
якасці сакральнага цэнтра абумоўлены кантамінацыяй хрысціянскай і языч-
ніцкай традыцый: У чыстым полі, на шырокам раздоллі стаіць гара. На той 
гарэ — пастаўская цэркаў, у той цэркві — маць Прасвятая Благародзіца 
[2; 1014]; Варта адзначыць, што локус царквы не сустракаецца ў замовах ад 
змей і ў ім не прысутнічаюць персанажы, якія б былі б маркіраваны нега-
тыўна.

Першы і другі ўзроўні ў некаторых замовах могуць адсутнічаць альбо 
выступаць як узаемазамяняльныя. Некаторыя вобразы могуць адразу маркі-
раваць два ўзроўні (царква, камень).

Замовы — марфалагічна досыць устойлівы жанр, які праз сваю «за-
крытасць» захаваў формулы, па якіх можна ўзнавіць міфапаэтычную кар-
ціну свету. Матыў апеляцыі да сакральнага перанажа, які знаходзіцца ў цэн-
тры міфалагічнай прасторы, зʼяўляецца вельмі прадуктыўным у беларускай 
замоўнай традыцыі. На гэта ўказвае распрацаванасць і дэталізаванасць да-
дзе на га матыву, адносна вялікая колькасць замоў, у якіх ён сустракаецца, а 
таксама яго варыятыўнасць.
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Мотивации курения табака студентами университета 
и пути решения проблемы
Барташевич А. А., Пашкевич П. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.

Курение табака является поведенческим фактором риска ряда неинфек-
ционных заболеваний, являющихся причиной преждевременной смертности 
населения многих стран мира. К их числу относятся сердечно-сосудистые 
болезни (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), злокачественные 
новообразования, хроническая обструктивная болезнь легких и др. [1; 40]. 
Риск развития этих заболеваний находится в прямо пропорциональной за-
висимости от продолжительности курения (возраста начала потребления 
табака) и количества выкуриваемых в день сигарет. Проблема приобретает 
особую актуальность в связи с распространением курения табака среди уча-
щейся молодежи, включая студентов учреждений высшего и среднего об-
разования.

Цель работы — установить мотивации курения табака студентами уни-
верситета по результатам анонимного опроса и предложить пути решения 
этой проблемы.

Материал и методы исследования. Исследование проведено методом 
анонимного опроса 35 студентов Белорусского государственного универси-
тета. Выборка включала 60% (21/35) юношей и 40% (14/35) девушек. Ос-
новным критерием включения в исследование был факт потребления табака 
независимо от регулярности и стажа курения. Возраст участников иссле-
дования варьировал от 17 до 20 лет. Инструментом исследования явилась 
специально разработанная анкета, содержащая информацию о возрасте на-
чала курения табака, побудительных причинах, количестве выкуриваемых 
сигарет, наличии самостоятельных попыток бросить курить и причинах 
возобновления курения. После проверки на соответствие требованиям за-
полнения осуществлен статистический анализ анкет. Обработка полученных 
результатов выполнена методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Большинство студентов начали курить в воз-
расте 16–17 лет (68,6%), почти каждый четвертый (22,9%) — по достижении 
14–15 лет. Часть респондентов (8,6%) приобщилась к курению в возрасте 
старше 18 лет. По мнению студентов, основным побудительным стимулом 


