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ФАЛЬКЛОР І МАГІЯ 

 

      У наш час, калі гаворка ідзе пра магію, чарадзейства, чараўніцтва, то 

часцей за ўсѐ маюць на ўвазе тры розныя з’явы, тры розныя сістэмы 

вераванняў і ўздзеянняў на навакольны свет і людзей:  простую або 

ніжэйшую магію, якая выяўляецца ў культуры любога народа і ў любы 

гістарычны час – ад глыбокай старажытнасці да сучаснасці; чорнае 

д’ябальскае чараванне часоў сярэдневечча; нарэшце, язычніцтва, якое 

нечакана зноў з’явілася ў наш час.  

      Сучаснае чараўніцтва адрозніваецца ад, напрыклад, сярэдневяковага тым, 

што ў асноўным з’яўляецца добрай (не злоснай) магіяй. «Ведзьмам» ХХ 

стагоддзя, на думку выдатнага даследчыка чараўніцтва Пола Хасана, 

уласціва радасць жыцця, любоў да прыроды, імкненне дапамагаць людзям. 

Яны («ведзьмы») лічаць, што можна імкнуцца да здзяйснення сваіх мар і 

жаданняў, да розных уцех, пазбягаць крайнасцей і канфліктаў, захоўваць 

раўнавагу, рабіць тое, што жадаеш, але нікому і ніколі не рабіць зла. 

      Сѐння магія – гэта і своеасаблівая філасофія, і вобраз жыцця, і канкрэтнае 

складанае рамѐства. У магіі заўсѐды ѐсць эстэтычны момант, яна безумоўна 

носіць творчы характар – па сутнасці гэта спецыфічная творчасць. Вялікае 

значэнне мела яна ў старажытнасці, жывая яна і сѐння. 

      На працягу ўсѐй гісторыі чалавецтва магія развівалася поруч з рэлігіяй і 

навукай. Яны аб’ядноўваліся і варагавалі, зноў прыміраліся і зноў аб’яўлялі 

бязлітасную вайну. Магія не задавальняла рэлігіі тым, што бычыла свет 

такім, які ѐн ѐсць – шматгранным, і не прызнавала за кімсьці выключнага 

права на адзінае бясспрэчнае дасканалае веданне яго. 

      Мір бясконцы. Няма мяжы адкрыццю яго таямніц, захаваных у ім энергій, 

правячых у ім сіл. Усю гэтую шматграннасць жыцця і магчымасцей любая 

рэлігія заўсѐды імкнулася заняволіць, уціснуць у сваю выяву свету, вырубіць 

з бясконцасці свет па-хрысціянску, па-мусульманску, па-будзісцку. 

      Матэрыялізм і аднабокавая навука намалявалі нам свой малюнак быцця. 

Усѐ стала прымітыўна проста і страшэнна. Няма іншага свету, акрамя таго, 

які мы бачым. Няма ніякіх звышнатуральных сіл і таямніц. Ёсць толькі 

імгненны адрэзак матэрыяльнага жыцця. І больш нічога. 

      Вартыя жалю, бездапаможныя і напалоханыя ўрываемся мы ў жыццѐ, 

знясіленыя, спустошаныя, са страчанымі надзеямі пакідаем яго назаўсѐды. І 

няма часу для роздуму аб дабры і зле, дый і не трэба быць добрым, шчырым і 

чыстым, навошта ж, калі ўсім прадпісаны аднолькавы канец. 

      Дзякуй Богу, што не ўцягнулі чалавецтва ў бездань ядзернай вайны, 

агульнай экалагічнай катастрофы, поўнага самаразбурэння асобы, якая не мае 

будучыні, а таму і не клапоціцца пра яго лѐс. І вось нейдзе з сярэдзіны 

нашага стагоддзя пачаўся пералом. Зноў узнялася постаць Бога, перажыла 

адраджэнне чалавечая душа. Свет стаў напоўненым таямніцамі, стала зноў 



устанаўлівацца былая раўнавага паміж матэрыяльным і духоўным. Стала 

адраджацца і магія. 

      Магія белая і чорная, ніжэйная і вышэйшая, побытавая, цырыманіяльная, 

рэлігійная, натуральная, народная, магія фарбаў і раслін, водараў і сноў, 

лічбаў і секса, і розная іншая. Шмат чаго ў ѐй змянілася. Аказалася, што 

значная частка чароўных ведаў і рамѐстваў адыйшла ў нагляд навуцы, якая 

растлумачыла, што ў іх няма ніякай містычнай таямніцы, а ѐсць складаная і 

рэдкая прыродная з’ява і ўменне выкарыстоўваць яе. Чым далей, тым больш 

незвычайныя адбываліся рэчы. Натуральнае і звышнатуральнае стала 

злівацца, пераплятацца і ўзаемадзейнічаць. Значна паменшылася тэрыторыя 

магічнага царства. Усе экстрасенсорныя здольнасці чалавека страцілі свой 

чароўны арэол і перайшлі ў разряд з’яў, якім навука дала права на жыццѐ ў 

матэрыяльным свеце і якія сталі актыўна вывучыць і выкарыстоўваць зноў 

жа для матэрыяльных патрэб. 

       Магія раслін пераўтварылася ў народную (ці нетрадыцыйную) 

медыцыну. Тэлепатыя, яснабачанне, псіхакінез, левітацыя і іншыя чароўныя 

здольнасці чалавека былі цалкам атабраныя ў «прыслужнікаў Сатаны» і 

растлумачаны пры дапамозе біялагічнай энергіі і навамодных тэорый. 

       Адначасова шмат людзей, якія жылі ў свеце без сучаснасці і будучыні, 

сталі шукаць апоры ў веры. Але не ўсе яны звярнуліся да вялікіх (так званых 

афіцыйных) рэлігій Зямлі – хрысціянства, ісламу, будызму і іншых 

сусветных рэлігій, некаторыя ўспомнілі пра язычніцкіх багоў і сталі 

пакланяцца ім. Ёсць і такія, каму ніякія вышэйшыя істоты не патрэбны, а 

дастаткова толькі чараўніцтва і жыцця пасля смерці. Іх не цяжка зразумець. 

Яны вераць у тое, што чараўніцтва дапаможа і абароніць іх у гэтым свеце, а 

вера ў пасмяротнае існаванне дае надзею зрабіць, атрымаць, перажыць усѐ, 

чым яны былі абдзелены ў сваѐй зямной долі. 

       Існуе вялікая колькасць людзей, якія не жадаюць задумацца над тым, 

чаму яны вераць і ў што. Можна адзначыць, што ѐсць людзі, якія не вераць ні 

ў Бога, ні ў Д’ябла, ні ў чараўніцтва, ні ў касмічных прышэльцаў, але ж яны 

плююць тры разы праз плячо і стукаюць па чым-небудзь драўлянаму ў адказ 

на пахвалу, ці калі чорны кот перабяжыць ім дарогу. Яны таксама баяцца 

лічбы 13, начных могілак, сурокаў і робяць з пункту погляду атэіста шэраг 

абсалютна бессэнсоўных і неразумных учынкаў. Чаму ж так здараецца? Вера 

ў звышнатуральныя сілы, у іншасвет і чараўніцтва пранікае ў нас тысячамі 

патаемных сцяжынак. Усѐ, што ўвайшло ў гісторыю, увайшло і ў чалавека.  

      Культура кожнага народа, калі разглядаць яе ў сусветным кантэксце 

захавала тую касмічнасць, тую еднасць, якая так неабходна нам зараз. 

Менавіта ў народных традыцыях, святах, абрядах, звычаях захавалася 

непасрэдная кроўная сувязь чалавека з прыродай, з космасам, з касмічнымі 

сіламі. Нездарма пра беларусаў кажуць, што яны так і засталіся па 

светаўспрыманню напалову язычнікамі. 

      Гэтаму ѐсць шмат пацвярджэнняў. Адметнай рысай беларускай культуры, 

асабліва фальклору, з’яўляецца вельмі спецыфічнае стаўленне да прыроды і 

яе таямніц. Цікава, што на пэўных тэрыторыях Беларусі (асабліва на 



Магілѐўшчыне і Гомельшчыне) захаваўся не толькі ўспамін пра 

старажытную магію, але магічнае мысленне жыхароў беларускіх вѐсак жыве і 

сѐння, арганічна пераплятаючыся з сучаснымі поглядамі на свет. 

      Калі звярнуцца да фальклору як  першакрыніцы этнасу, можна 

прасачыць, як поўна і рознабакова адлюстраваліся самыя розныя віды магіі ў 

народных рытуалах, паэтычных творах. 

      Звернемся да аднаго з самых старажытных жанраў фальклору – замовы. 

Што такое замова? «Замова – гэта своеасаблівая славесная формула, якая 

паводле прымхлівых уяўленняў мае магічную сілу – здольна абавязкова 

ўздзейнічаць у пажаданым кірунку на знешні свет» [1, 108]. 

      Як вядома, магічныя дзеянні амаль заўсѐды суправаджаліся заклінаннямі. 

Слова наогул з’яўляецца адным з самых асноўных сродкаў магіі. Вера ў 

магічную сілу слова была заўсѐды вельмі моцнай. Месца і значэнне 

заклінанняў у абрадзе вызначалася іх сутнасцю. Яны мелі тую ж 

дамінантную функцыю, што і ўвесь абрад цалкам. Мэтай іх было паўплываць 

на навакольны свет, выклікаць неабходную з’яву. Слова ўспрымалася як 

дзеянне. Яно арганічна злівалася з дзеяннем, тлумачыла і як бы замацоўвала 

яго. Адным з першых на магчымасці слова ў замовах засяродзіў увагу 

М. Крушэўскі. Ён вызначыў замовы як «выказанае словамі пажаданне, 

злучанае з пэўным абрадам ці без яго, пажаданне, якое павінна абавязкова 

здзейсніцца» [2, 23]. 

      Заклінанне заўсѐды мела выразна акрэсленую магічную функцыю і 

вымаўлялася з мэтай выклікаць пажаданы вынік. Менавіта з магічных 

заклінанняў і ўзнік самы архаічны жанр фальклору – замовы. 

      Шмат вучоных займаліся даследаваннем замоў і агульнымі пытаннямі 

чарадзейства. Гэта і М. Доўнар-Запольскі («Чародейство в Северо-Западном 

крае в ХVII-XVIII в.в. Історіко-этнографіческій этюд») і І. А. Берман 

(«Чаровники и знахари северо-западного простонародья»). Разглядалі замовы 

Я. Ф. Карскі, К. П. Кабашнікаў, М. Я. Грынблат, М. Я. Янкоўскі, грунтоўна 

даследавала беларускія замовы Г. А. Барташэвіч. 

      Сярод публікацый беларускіх замоў вылучаюцца зборы Е. Р. Раманава, П. 

В. Шэйна, А. Шлюбскага, У. М. Дабравольскага. 

      Прыклады двух тыпаў ужывання замоў, улічваючы агульнапрынятую 

функцыянальную і тэматычную іх класіфікацыі, у час таго ці іншага 

народнага абраду (каляндарнага ці сямейнага) і карыстанне замовамі без 

сувязі з абрадавымі дзеяннямі, раскрываюць дамініраванне магічнага 

мыслення ў народным светаўспрыманні і ў самыя важныя моманты жыцця, у 

час правядзення ўрачыстых рытуалаў, і проста ў паўсядзѐнным побыце.  

      У беларускіх сямейных абрядах захаваліся амаль усе віды магіі. 

Натуральна, што кожны магічны рытуал у час правядзення гэтых абрадаў 

суправаджаўся пэўнай замовай. 

      Замовы арганічна уваходзяць у структуру і каляндарных, і сямейных 

абрядаў і існуюць асобна ў пэўных магічных рытуалах. Побач стаіць і магія 

слова ў песняпеннях, магія спеву. Амаль усе народныя звычаі, святы, абрады 



на розных этапах проста прасякнуты песнямі. Свае мары, надзей, жаданні 

народ выказваў у песнях і верыў, што яны здзяйсняцца. 

      Магічныя дзеянні павінны былі захаваць здароўе і доўгае жыццѐ, адвесці 

сурокі і злыя сілы, падказаць будучы шлюб і забяспечыць добры ўраджай. 

Сувязь чалавека з акаляючым светам разумелася вельмі канкрэтна. Свет у 

народнай свядомасці іерархічны, усѐ мае сваѐ месца, знаходзіцца ва 

ўзаемасувязі. Усе адыгрывае пэўную ролю ў жыцці чалавека і гэтым нельга 

грэбаваць. 

      Веданне і правільнае правядзенне спецыфічных абрадавых дзеянняў і 

рытуалаў уваходзіла ў кодэкс выхавання дзяцей і моладзі. Добрае веданне і 

дэталѐвае выкананне традыцыйных звычаяў і абрадаў адыгрывала 

немалаважную ролю ў фарміраванні станоўчай ці адмоўнай грамадскай думкі 

аб той ці іншай сям’і, што мела вялікае значэнне для апошняй. Нашы продкі 

звярталіся за дапамогай да старажытных белых альбо чорных магаў (па-

народнаму – да знахараў і чараўнікоў). Да гэтых людзей у вѐсках ставіліся з 

павагай альбо з насцярожанасцю. У адрозненне ад іншых народаў беларускія 

вяскоўцы не мелі глыбокай нянавісці да тых, каго лічылі чараўнікамі (або 

ведзьмамі), хоць і стараліся засцерагацца ад магчымасці іх шкоднага ўплыву. 

Знахары і знахаркі карысталіся пашанай і былі самымі жаданымі гасцямі ў 

час адзначэння важнейшых сямейных свят: хрэсьбін, вяселля і г.д. І ў наш час 

у складаных жыццѐвых сітуацыях людзі звяртаюцца за дапамогай да 

народных знахараў і знахарак. Шмат такіх людзей, якія найбольш набліжаны 

да таямніц прыроды, жыве ў беларускіх вѐсках і сѐння. 

      Хуткае развіцце сучаснай навукі не павінна захінуць ад нас скарбы 

народных ведаў пра жыццѐ і сусвет. Народная культура, калі разглядзець яе ў 

розных аспектах, можа даць нам ключ для разумення таямніц прыроды, 

фарміравання здаровага светапогляду, збалансавання ўстойлівасці псіхікі і 

філасофіі мыслення, дапаможа асэнсаванню новай, сучаснай, аб’ектыўнай 

агульнай выявы свету. 
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