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СТРУКТУРНЫЯ І ЗМЯСТОЎНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЛАРУСКІХ  
І ВЕДЫЙСКІХ ЗАМОЎ: АГУЛЬНАЕ І АДМЕТНАЕ 

Індаеўрапеістыка за паўтара стагоддзі свайго існавання стала 
папулярнай (і нават у пэўнай ступені вядучай) вобласцю параўнальна-
гістарычнага даследавання не толькі ў галіне мовазнаўства, але і 
літаратуразнаўства і фальклору. Калі ведыйская літаратура, як лічыцца, 
пралівае новае святло на грэчаскую, рымскую, іранскую і іншыя 
міфалогіі, то чаму мы не павінны прымаць у разлік яе значэнне для 
разумення міфалагічных асноў беларускага фальклору? [10, с. 118] 

Замова – выключна структураваны тэкст. У сваёй поўнай форме 
яна падзяляецца на чатыры элементы: зачын, эпічная частка, 
заклінальная формула і закрэпка. Наогул схема пабудовы замоў 
вытрымліваецца даволі паслядоўна, стабільнасць іх архітэктонікі 
падтрымліваецца ўжываннем кананічных прыёмаў, пастаянствам 
складовых элементаў. Часам некаторыя з элементаў могуць адсутнічаць, 
але ў выпадку прысутнасці яны заўсёды выразна вылучаюцца ў тэксце 
сваім рытмам, нават арганізацыяй сказаў. Структураванасць тэксту 
падкрэслівае, што пабудова замовы ўяўляе сабою абстракцыю, схему [7, 
с. 29].  

Перш за ўсё трэба адзначыць, што беларускія і ведыйскія замовы 
адзінай кампазіцыйнай схемы не маюць.  

У традыцыйных беларускіх замовах дастаткова ўжывальным 
з’яўляецца малітоўны ўступ: «Первым разам, божым часам...», 
«Памолімся Госпаду Богу і Духу Святому...», «Первым разам, добрым 
часам», «Устану я раненька, памыюся бяленька», «Іду я з Госпадам 
Богам», «На моры, на акіяні, на востраві на Буяні», «На сінім моры, на 
беражочку,  на жоўтым  пясочку», «На моры, на лукамор’і», «Госпаду 
Богу памалюсь», «Зара-зарніца, божжа памашніца». Ва ўступнай 
частцы зварот да святых носіць агульны характар – просьбу дапамагчы, 
аднак распаўсюджаным таксама з’яўляецца матыў пагрозы з дапамогай 
магутных сіл. Звычайна пасля малітоўнага ўступу, кароткага або 
разгорнутага, ідзе зачын. 

Сэнсавая частка беларускіх замоў (яе яшчэ называюць эпічнай ці 
асноўнай) можа быць дыялагічнай або маналагічнай. Дарэчы, замовы-
дыялогі часам не маюць зачынаў, абыходзяцца нават без малітоўнага 
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ўступу. Яскравы прыклад – лекавыя замовы (у прыватнасці 
функцыянальная група «Ад зубнога болю»). Эпічная частка можа 
ўключаць асобныя матывы і прыёмы (указанне на дзеянне, матыў 
пагрозы, матыў узнагароды дэману, прыём ганьбавання супраціўніка, 
прыём узбуджэння спагады, спасылку на боскі аўтарытэт і г. д.), якія 
могуць утвараць формулы, што пераходзяць з замовы ў замову. 
Найбольш распаўсюджанымі формуламі ў беларускіх традыцыйных 
замовах з’яўляюцца наступныя: пераліку, невыканальнай умовы, месца 
выгнання, застрашвання, пагрозы, забароны і інш. Некаторыя формулы 
ўласцівы творам адной функцыянальна-тэматычнай групы, іншыя ж 
больш універсальныя. Напрыклад, формула невыканальнай умовы (па 
тэрміналогіі  Я. Кагарава) часта  ўжываецца ў лекавых замовах ад 
зубнога болю: «Месяц на небі, мядзьведзь у лесі, рыба на моры. Як ім у 
кучу не схадзіцца, за ‘дным сталом не садзіцца, з адныё чары віна ня 
піць, з адныё чашы стравы ня есь, — так і Паўлюковым зубам ня 
балець». Формула  пераліку (злых сіл, хвароб, частак цела, з якіх хвароба 
выганяецца, і г. д.) – адна з універсальных формул, як і формула пагрозы 
і выгнання. Акрамя таго, калі эпічная частка асабліва разгорнутая, яна 
можа ўключаць некалькі матываў [3, с. 103 – 104]. 

Лірычную ж частку ў беларускіх замовах можна лічыць 
неаднароднай, паколькі яна распадаецца на звёны-складнікі, асобныя 
кампазіцыйныя элементы (простыя пажаданні ад трэцяй асобы, загад 
аб’екту заклінання, пажаданні ў форме параўнання або ўмовы, якую 
немагчыма выканаць, і г. д.) [6, с. 73].  

Заканчваюцца замовы закрэпкай, якая таксама можа быць вельмі 
кароткай (напрыклад, адно слова – «зааміньванне») або разгорнутай 
(«датуль ты хадзіла... пакуль...», «дай Бог на помач», «я з словам, а 
Бог з помаччу», «другім разочкам, лепшым часочкам...» і інш.). 
Галоўны матыў закрэпкі – замыканне, таму матыў замка ў ёй 
найчасцейшы. Заключныя формулы бываюць кароткія або разгорнутыя. 
Напрыклад, кароткая формула «любі мой лёгкі дух» можа дапаўняцца і 
перарастаць у разгорнутую: «Ні сваімі думамі, а гасподнімі славамі, 
прылюбі мой душок ціхенькі, лягенькі, дай, госпадзі, на помач». Яшчэ 
адна кароткая формула «маім славам ключ і замок» разрастаецца за кошт 
удакладнення: «Замок замкну і ключ знясу ў акіян-мора пад Латыр-
камень» або «Бяру я свае загаворы, замыкаю семдзесят сямі ключамі, 
семдзесят сямі замкамі і бяру тыя ключы ўкідаю ў акіян-мора (у агонь, у 
мора, пад белы гаручы камянь Алатыр)» [3, с. 104]. 

У ведыйскай жа традыцыі падобнай схемы пабудовы замоў няма, 
аднак усё ж такі прасочваюцца агульныя рысы і элементы ў структуры 
беларускіх і ведыйскіх замоў [1, с. 57]. 
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Ведыйскія замовы, ці гімны, маюць форму вершаў, у якіх 
колькасць слоў залежыць ад парадку кніг, а замовы адной тэматыкі 
часам аб’ядноўваюцца па 2 – 3 разам у так званыя артха-сукты, г. зн. 
«тэматыныя гімны» [4, с. 15].  

Большую частку Атхарваведы складаюць замовы, у якіх магчыма 
вызначыць пэўныя рысы ў структуры: 1. матыў просьбы ці пажадання; 
2. матыў загаду ці забароны; 3. апісанне зыходнага стану; 4. апісанне 
жаданага стану; 5. прысутнасць суб’екта зыходнага стану; 6. наяўнасць 
суб’екта жаданага стану; 7. ужыванне т. зв. «магічнага слова»; 8. прыём 
пералічэння; 9. ухваленне варожай стыхіі. 

Абавязковым структурным элементам кожнай ведыйскай замовы 
з’яўляецца матыў просьбы ці пажадання і загаду ці забароны, якія 
выказваюцца замаўляльнікам. У сувязі з гэтым змест замовы можна 
апісаць як пераход ад зыходнага стану да жаданага з дапамогай пэўнай 
магічнай працэдуры. Замаўляльнік просіць і нават у некаторых выпадках 
загадвае, каб яму было даравана даўгалецце, здароўе, росквіт, поспех, 
улада, перамога, багацце, любоў, сямейны дабрабыт; ён выганяе 
хваробы, вядзьмарства, нячыстую сілу, дурныя сны, перамагае ворагаў, 
супернікаў, дэманаў, ліквідуе наступствы здзейсненых грахоў, памылак 
пры ахвярапрынашэнні, прадухіляе дзеянне неспрыяльных прыкмет і 
прадвесцяў [4, с. 23 – 24]. 

Што тычыцца такога структурнага элемента ведыйскіх замоў, як 
зыходны стан, то ён прысутнічае не заўсёды. Сустракаюцца замовы, у 
якіх зыходны стан апісваецца спецыяльна: «З неба зараз, з высокай 
паветранай прасторы // На мяне ўпала кропля вады з сокам, // З сілай 
Індры, з малаком – о Агні» (VI, 124, 1) [2, с. 158]. Такія  апісанні часцей 
за ўсё сустракаюцца ў розных выкупляльных замовах, у якіх тлумачацца 
наступствы таго, што трэба прадухіліць. Часцей за ўсё пра зыходны стан 
можна меркаваць па некаторых ускосных дадзеных. Так, у замовах 
ужываюцца займеннікі 1-й асобы «я», «мы», з чаго вынікае, што ёсць 
суб’ект зыходнага стану, а значыць, і сам стан. Бывае, што апісанне 
зыходнага стану імпліцытна заключана ў характары выказваемай 
просьбы. Напрыклад, калі прамаўляецца: «Улятай прэч, кашаль!», – гэта 
значыць, што ў нейкага суб’екта гэты кашаль ёсць, і калі прамаўляецца: 
«Дай мне жонку!» – гэта значыць, што жонкі ў суб’екта няма. Нарэшце, 
сам факт прамаўлення замовы мае на ўвазе наяўнасць прамаўляючага 
суб’екта, які перажывае пэўны стан. 

Жаданы стан у ведыйскіх замовах апісваецца на падставе 
параўнання яго з зыходным станам. Можна вылучыць тры тыпы такіх 
суадносін. Першы тып зводзіцца да таго, што жаданы стан 
супрацьпастаўляецца зыходнаму. Тут магчымы два варыянты:  
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1. жаданы стан уключае ў сябе наяўнасць чагосьці, што 
адсутнічае ў зыходным (напрыклад, у замовах на вяртанне збеглых 
кароў, на знаходжанне дзяўчыне жаніха, на дождж і інш.); 

2. жаданы стан уключае ў сябе адсутнасць чагосьці, што ёсць у 
зыходным (напрыклад, у замовах на адсутнасць страху, на выгнанне 
хваробы, дэманаў, чараў і інш.). 

Другі тып зводзіцца да таго, што жаданы стан роўны зыходнаму 
(напрыклад, замова на захаванне кахання, царскай улады і інш.). 

Сутнасць трэцяга тыпу ў тым, што жаданы стан змяшчае бóльшую 
ступень якой-небудзь якасці ў параўнанні з зыходным, г. зн. розніца тут 
не ў якасці, а ў колькасці (напрыклад, у замовах на даўгалецце ў сто 
восеней, на ўзмацненне царскай улады і інш.) [4, с. 24].  

Структурнай асаблівасцю ведыйскіх замоў можна таксама лічыць 
адлюстраванне жаданага стану ў якасці ўжо дасягнутага. Дзеяслоў у 
такім выказванні знаходзіцца ў прошлым часе. Падобныя сцверджанні 
часцей за ўсё сустракаюцца ў канцы замовы, аднак гэта месца не 
з’яўляецца строга фіксаваным. Напрыклад, у замове супраць чарвей 
спачатку прамаўляецца: «Забіты цар чарвякоў, і іх правадыр забіты. 
Забіты чарвяк, у яго забіта маці, забіты брат, забіта сястра» (ІІ, 32, 
4) [2, с. 97], а затым: «Я ламаю табе рогі ‹…› я разрываю табе 
мяшочак» (ІІ, 32, 6) [2, с. 97]. Гэты магічны прыём можа спалучацца з 
прыёмам называння ворага тым, кім замаўляльнік жадаў бы яго бачыць. 
Напрыклад, праклінаючы, каб пазбавіць мужчынскай сілы, замаўляльнік 
кажа: «О скапец, скапцом я цябе зрабіў! О еўнух, еўнухам я зрабіў цябе! 
О пазбаўлены соку, пазбаўленым соку я зрабіў цябе!» (VI, 138, 3) [4, с. 
26].  

Што тычыцца такога структурнага элемента, як суб’ект, то перш за 
ўсё неабходна ўдакладніць яго значэнне. Суб’ект – гэта той, хто 
прамаўляе замову, а замаўляльнік – хто заўсёды прысутнічае ў сітуацыі 
замаўлення. Аднак пры гэтым ён можа быць ці не быць суб’ектам 
зыходнага стану. Іншымі словамі, замова можа прамаўляцца 
замаўляльнікам ці ад свайго імя, ці ад імя іншай асобы – заказчыка. 
Часам суб’ектам зыходнага стану выступае трэцяя асоба – вораг. Пра 
сябе замаўляльнік кажа «я». Калі ёсць заказчык, то замаўляльнік можа 
звяртацца да яго ў другой асобе – «ты», «вы», можа гаварыць пра яго ў 
трэцяй асобе – «ён», «гэты чалавек», а часам можа гаварыць пра сябе і 
пра яго разам, ужываючы ў інклюзіўным значэнні займеннік «мы». У 
адносінах да ворага замаўляльнік ужывае займеннік «ён» ці «ты». 

У якасці ж суб’екта жаданага стану могуць выступаць розныя 
асобы. Суб’ект жаданага стану можа супадаць з суб’ектам зыходнага 
стану, г. зн. абазначаць замаўляльніка ці заказчыка. У гэтым выпадку 
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жаданы стан першага тыпу заўсёды ўключае ў сябе наяўнасць чагосьці 
станоўчага ці адсутнасць  чагосьці адмоўнага ў параўнанні з зыходным 
станам; адпаведна замовы другога тыпу прадугледжваюць захаванне 
станоўчай якасці, а замовы трэцяга тыпу – яго ўзмацненне. 

Аднак суб’ект жаданага стану можа не заўсёды супадаць з 
суб’ектам зыходнага стану. Гэта здараецца, калі суб’ект жаданага стану 
– вораг, супернік замаўляльніка ці заказчыка. У гэтым выпадку жаданы 
стан заўсёды ўключае наяўнасць адмоўных якасцей і адсутнасць 
станоўчых ў параўнанні з зыходным станам трэцяга суб’екта 
(напрыклад, няхай гэтая дзяўчына не знойдзе сабе мужа, няхай змяя 
захлынецца сваёй атрутай і іншыя замовы-праклёны). Суадносіны паміж 
двума станамі захоўваюцца, але замаўляльнік і заказчык не з’яўляюцца 
суб’ектамі ні таго, ні іншага стану. 

Абавязковым элементам ведыйскіх замоў з’яўляецца т. зв. 
«магічнае слова», ад якога чакаецца найбольшае ўздзеянне. Так, 
напрыклад, у прысушцы, якая прамаўляеца мужчынам, паўтараецца 
слова «мядовы» (І, 34) [2, с. 172 – 173]. У канцы страфы можа 
паўтарацца «магічны рэфрэн», які перадае самае галоўнае ў замове – 
змест просьбы. Такім з’яўляецца, напрыклад, рэфрэн у прысушцы, якая 
прамаўляецца жанчынаю [4, с. 24 – 26]: «Няхай ён загарыцца да мяне!» 
(VI, 130, 1) [2, с. 177]. 

Акрамя таго, адным са структурных элементаў ведыйскіх замоў 
з’яўляюцца пералічэнні. Напрыклад, калі выганяецца хвароба, звычайна 
называюць паслядоўна адну за другой усе часткі цела, у якіх яна 
гняздуецца; напрыклад, пра якшму: «З вачэй тваіх, з ноздраў, // З вушэй, 
з падбародку // Якшму галаўную – з мозгу, // З языка я вырываю ў цябе!» 
(ІІ, 3, 1 – уся замова фактычна складаецца з гэтага пераліку) [2, с. 60]. 
Калі выганяюць чары, то нярэдка таксама ідзе пералічэнне ўсіх месцаў, 
дзе яны былі створаны, напрыклад: «Што сатварылі яны для цябе ў 
сырым сасудзе, // Што сатварылі ў перамешаным зярне, // Тыя чары, 
што сатварылі яны ў волкім мясе, – // Іх я забіраю назад!» (V, 31 – гэты 
пералік складае 9 з 12 вершаў) [2, с. 114]. Такімі ж падрабязнымі 
з’яўляюцца пералічэнні выганяемых чарвякоў, змей, розных дэманаў і 
ворагаў [4, с. 26 – 27]. 

Яшчэ адным элементам структуры ведыйскіх замоў можна лічыць 
прыём ухвалення выганяемай варожай стыхіі ці хваробы: з паклонам 
пералічваючы ўсе яе вартасці, яе просяць сысці. Так праганяюць, 
напрыклад, Смерць, Пагібель, Сквапнасць і нават змей (хаця ў адносінах 
да змей часцей за ўсё ўжываюцца прамыя пагрозы) [4, с. 26]. 

Такім чынам, у выніку параўнальна-тыпалагічнага даследавання 
беларускіх і ведыйскіх замоў, выявіліся некаторыя агульныя рысы і 
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прыёмы ў іх структуры, якія вытрымліваюцца даволі паслядоўна: 
матывы пагрозы, забароны, пажадання, просьбы, прыёмы ўхвалення 
варожай стыхіі і пералічэння; тым самым можна гаварыць пра іх 
пастаянства, а таксама ўніверсальны, кананічны характар і нават 
агульныя заканамернасці фальклору. Трэба адзначыць той факт, што 
замовы абедзвюх культур дастаткова разгорнутыя сюжэтна. У 
параўнанні з ведыйскімі замовамі беларускія маюць больш пастаянную і 
складаную структуру.  
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МІФАЛАГІЧНАЯ “ІНДЫВІДУАЦЫЯ” ПРАСТОРЫ 

СЯЛЯНСКАГА ПАДВОР’Я Ў БЕЛАРУСКІМ ФАЛЬКЛОРЫ  
Міфалагізацыя прасторы – адна з галоўных парадыгмаў сусветнай 

міфалогіі. Розныя стадыі асваення і структуравання прасторы 
артыкуляваліся праз імёны міфічных існасцей адпаведнай семантыкі і 
функцыі. Дадзены працэс, з-за адсутнасці іншага азначэння, прапануем 
назваць працэсам міфалагічнай індывідуацыі прасторы. Ён прынцыпова 
фінальны ў тым сэнсе, што апошняе яго звяно – жылая прастора 
чалавека, у сялянскім варыянце – падвор’е з хатай і гаспадарчымі 
пабудовамі. Тэрмін “індывідуацыя”, выкарыстаны Ж. Дэлёзам, падаўся 
нам ў дадзеным выпадку вельмі прыдатным для характарыстыкі 


