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ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ПОГЛЯДЫ БЕЛАРУСАЎ І СЕРБАЎ НА ГРАД: 

АПАТРАПЕІЧНЫЯ ЗАБАРОНЫ, ПРАДПІСАННІ, РЫТУАЛЫ 

 

Шматвяковы практычны вопыт назіранняў селяніна-земляроба за 

надвор'ем знайшоў сваѐ адлюстраванне ў шматлікіх прыкметах і 

прадказаннях мэтэаралагічнага характару. Але перш за ўсѐ ў народных 

поглядах, напрыклад, на пытанне паходжання граду, на сістэму забарон і 

прадпісанняў, якія патрэбна было выконваць, каб прадухіліць або зменьшыць 

ступень негатыўнага яго ўздзеяння, адлюстравалася спецыфіка міфалагічнай 

свядомасці як першаснага спосабу асваення свету, асаблівай сімвалічнай 

сістэмы, у тэрмінах якой нашы продкі тлумачылі свет.  

Уяўленняў пра духаў або людзей, здольных уздзейнічаць на градавыя 

(шырэй – навальнічныя) хмары, як адзначаюць даследчыкі М. і С. Талстыя, 

на Палессі (тут маецца на ўвазе як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі 

Украіны), у параўнанні з заходнімі і паўднѐвымі славянамі, няшмат: 

«Звычайныя адказы на пытанне пра людзей, якія ўмеюць «адварочваць» 

хмару, <...> абмяжоўваюцца самым агульным успамінам, што такія людзі 

былі і што яны адганялі хмару з дапамогай замовы» [6, 67–68]. Даследчык 

М. Талстой заўважае, што «найбольш багаты рэпертуар замоў зафіксаваны ў 

зах. Сербіі, больш аднастайныя і лаканічныя замовы былі распаўсюджаны ў 

іншых сербскіх зонах» [5, 537] (ніжэй прыведзены сербскія замовы, звязаныя 

з уяўленнямі пра здольнасць т.зв. заложных нябожчыкаў (самазабойцаў, 

перш за ўсѐ тапельцаў) выклікаць град).  

У сербаў існавалі ўяўленні пра міфічных істот здухачаў, якія былі 

здольныя ўплываць на атмасферныя ўмовы: «Асноўнай функцыяй яго была 

ахова зямель вѐскі, а часам і большай тэрыторыі ад граданосных хмар, 

навальніцы, паводкі і засухі» [3, 31]. Здольнасці «градаахоўнікаў» па 

народных сербскіх уяўленнях мелі арол, певень і змяя (больш падрабязна пра 

народныя ўяўленні сербаў пра змяю/змея гл. [3, 38–48]). Так, у Болеўцы 

існавала павер'е, што ў кожным вінным склепе на вінаградніках жыве змяя, 

якая абараняе мясцовасць ад граду – забойства такой змяі магло выклікаць 

град [5, 536]. Даследчыкі М. і С. Талстыя заўважаюць, што «цікавую палеска-

паўднѐва- і заходнеславянскую паралель прадстаўляе спосаб адвядзення 

граданосных хмар пры дапамозе палкі, якой да гэтага вызвалілі жабу з пашчы 

змяі» [6, 68]. Магчыма, у дадзеным прыкладзе прадухіленне граду палкай 

можна растлумачыць як, па-першае, прадухіленне рытуальнага выклікання 

граду (па аналогіі з выкліканнем дажджу, дзеля чаго жабу забівалі); па-

другое, палка, якая аднойчы стала інструментам прадухілення атмасферных 

ападкаў, па народных уяўленнях, захоўвала свае «здольнасці» і магла 

выкарыстоўвацца пры першай неабходнасці дзеля адвядзення граданосных 

хмар. 

Месца, куды б'е град, нячыстае або апаганенае, г.зн. мае дачыненне да 

гвалтоўнай (ненатуральнай) смерці. Па ўяўленнях беларусаў, градам караліся 



нараджэнне і забойства 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.) [2, 64]. Сербы лічылі, што 

пахаванне на могілках нябожчыка, які памѐр не сваѐй смерцю, магло 

выклікаць град – такіх, як правіла, хавалі на месцы гібелі [5, 535]. У 

Паўднѐвай Шумадзіі «нельга пераносіць цераз поле вісельніка, тапельца або 

забітага чалавека, інакш гэта поле потым выб'е град» [6, 71]. Як адзначаюць 

даследчыкі М. і С. Талстыя, «у сербскай традыцыі матыў заложнага 

нябожчыка (тапельца) звычайна выступае ў сувязі з рытуалам «пачастунку» 

(вынасу стала, хлеба, солі і г.д. (размова пра рытуальнага частаванне хмары 

пойдзе ніжэй – аўт.)), але можа сустракацца і незалежна ад яго як 

самастойны рытуальны акт звароту, закліку да тапельца: «Калі ідзе град, 

належыць клікаць па імені апошняга тапельца, каб ѐн павярнуў назад сваѐ 

«быдла», бо лічылі, што ѐн наклікаў град. Некаторыя кажуць пра град, што 

гэта нейкі тапелец бяжыць перад хмарай, якую ѐн гоніць. Таму яму крычаць: 

Вярні быдла!» [6, 66]. Або жанчыны-сербкі выходзілі на пагорак і крычалі 

што моцы: «Ой, Мілева-тапельніца, не пускай сваіх белых гавяд на нашыя 

зялѐныя палі! Гані іх па горах і адхонах, гані іх у сіняе мора!» [4, 148]. Для 

разумення такіх тэкстаў неабходна ўлічваць характэрнае для сербаў уяўленне 

пра хмары як пра статкі быкоў, валоў (гавяд). Як адзначаюць даследчыкі 

М. і С. Талстыя, «увогуле і ў сербскіх рытуалах абароны ад граду і 

навальніцы матыў звароту да нябожчыкаў не заўсѐды выражаны ў такой 

прамой форме. У многіх апісаннях ѐн або ўвогуле адсутнічае <...>, або 

прадстаўлены ўскосна» [6, 65–66].  

У сербаў існаваў шэраг табу, звязаных з пахавальным абрадам: 

напрыклад, у раѐне Болеўца (Усходняя Сербія) перш, чым апусціць гроб у 

магілу, «нябожчыку развязваюць усе вузлы на руках, нагах і т.п.: калі не 

развязаць, сяло паб'е град» [6, 71]; сербы ў Гружы (Шумадзія) накідвалі 

пакрыўку на гроб, каб не выклікаць град [5, 537]. Як адзначаюць даследчыкі 

М. і С. Талстыя, «адзіны прыклад прафілактыкі граду ў рамках вясельнага 

абраду (які для нявесты з'яўляецца сімвалічным паміраннем – аўт.) дае 

наступнае сведчанне: «Калі дзяўчына цяжарная ідзе да шлюбу, то ў яе трэба 

кідаць камяні, а то будзе град» (Брэсцкая вобл.) [6, 71–72].  

Забароны на выкананне палявых або хатніх (або спецыяльных) відаў 

працы для прадухілення граду ў беларусаў і сербаў звязаны перш за ўсѐ з 

пэўнымі рэлігійнымі святамі, а таксама з т.зв. «градавымі» днямі. Напрыклад, 

ва Усходняй Сербіі «ад Пасхі да Узнясення (Спасаўдана) сяляне не працуюць 

ні ў адзін чацвер: не аруць, не капаюць, не запрагаюць валоў і т.п. Усе гэтыя 

чацвяргі святкуюць, каб град не пабіў поле. Народ называе гэтыя чацвяргі 

вялікімі, і ўсяго іх сем» [6, 70]. У беларусаў, напрыклад, «няможна 

«парушаць зямлю» ў сераду пасля Вялікадня і пасля Сѐмухі, бо град збожжа 

выб'е» [1, 596], але «градавую сераду» пасля Сѐмухі святкуюць толькі ў 

дачыненні да хаты і хатняй работы, а на полі, на лузе і ў лесе можна 

працаваць без боязі. Асабліва бяспечнымі лічацца наѐмная і талочная праца» 

(Віцебская вобл.) [1, 610]. Каб летам не было граду, у Верхняй Пчыне сербы 



на Раство і ў наступную нядзелю не рубалі лес і дровы, не бралі ў рукі сякеру 

[5, 537], а ў сербаў у Леўчы і Цемнічы існавала забарона на пасеў канапель у 

Белы, г.зн. Страсны, тыдзень [5, 537]. На нашу думку, забароны такога 

кшталту былі звязаны, па-першае, з тым, што ў святы патрэбна было 

займацца ўдасканаленнем духоўнага жыцця чалавека праз наведванне храма, 

чытання малітваў; па-другое, у такіх выпадках асцерагаліся «спрацоўвання» 

аднаго з магічных прынцыпаў – падобнае выклікае падобнае або вынік 

падобны да прычыны.  

Таксама мелі месца прафілактычныя захады, звязаныя з выкананнем 

некаторых дзеянняў (або таксама забаронай на іх выкананне), 

прымеркаваных да пэўных святаў (або не звязаных са святам, але 

прымеркаваных да пэўнага перыяду сельскагаспадарчага году). Напрыклад, у 

Віцебскай губ. лічылі, што «хто будзе пасціцца ў сераду Святога тыдня, у 

таго палі град не панішчыць» [1, 596]. Ва Усходняй Сербіі «ад 

Благавешчання да Пакрыжка (свята перад Узнясеннем – М. і С. Т.) ні адзін 

чацвер не носяць нічога белага і не рассцілаюць бялізну на плоце і на траве, 

бо там, дзе так робяць, ідзе град» [6, 70]. Як адзначае даследчык М. Талстой: 

«У гэтых табу праяўляецца сувязь бялізны і граду па прыкмеце белага 

колеру, замацаванага ў эпітэце «белы» Страснога і іншых чацвяргоў» 

[5, 537]. Магчыма, такая «колеравая сузалежнасць» аказала ўплыў на тое, 

што сербы ў Гружы (Шумадзія) пад час сяўбы, калі нясуць насенне ў поле, 

прымешваюць да яго вугаль [6, 71]. У гэтым выпадку, на нашу думку, 

важным з'яўляецца тое, што, па-першае, вугаль чорнага – г.зн. 

супрацьлеглага беламу – колера, а па-другое, вынік гарэння, уздзеяння на яго 

агню як процілегласці граду, г.зн. вадзе. Каб абараніць ураджай ад граду, 

сербы ў Любовіі (Шумадзія) у Юр'еў дзень абыходзілі сяло са змяѐй, якую 

змяшчалі ў пасудзіну з гарбуза [5, 536].  

На аснове вывучэння фактычнага матэрыялу, які ілюструе захады па 

абароне супраць граду на Палессі, а таксама на Балканах і ў заходніх славян, 

даследчыкі М. і С. Талстыя робяць вывад, што рытуал выкідвання (радзей – 

выстаўлення) хлебнай лапаты можна лічыць агульнаславянскім [6, 54]. 

Напрыклад, «як град, то выкідаюць ад печкі прыпасы: лапата, тая, шо хлеб 

саджаці, коцюба і ўхваты, проста кідаюць на грудок, шоб не йшла вялікая 

туча, град шоб не йшоў» (Брэсцкая вобл.) [2, 78–79]. Як адзначаюць 

даследчыкі М. і С. Талстыя, «спалучэнне хлебнай лапаты – аднаго з 

«прыпасаў ад печкі» – з другімі хлебнымі «прыпасамі» і з самім хлебам 

ствараюць адмысловае «хлебнае» кола апатрапеічных (абарончых) 

прадметаў» [6, 55]. У сербаў у Лескавацкай Мараве, «калі ідзе град, выносяць 

на вуліцу талерку і пераварочваюць яе. Выкідваюць бляху, качаргу і 

трыножнік, які ставяць наадварот» [6, 63]. Як адзначаюць даследчыкі 

М. і С. Талстыя, факт выкарыстання сербамі трыножніка ў якасці апатрапея 

супраць граду (пераварочваннем прадмета «адварочвалі» хмару) «з'яўляецца 

адлюстраваннем старажытнай спецыфікі ўсходніх і заходніх славян у 

вобласці матэрыяльнай культуры; калі для ўсходніх славян здаўна характэрна 

печка, то паўднѐвыя славяне карысталіся пераважна адкрытым ачагом» 



[6, 62].  

Разгледзім наступныя прыклады: «Калі градавая хмара навісае, тады 

выкідваюць на двор хлебную лапату – гэта значыць хлебам яе сустракаюць» 

[2, 77] або «град як ідзе, дак тую лапату вазьмі, вунесь хлеба і з соллю, вунесі 

на гарунчык, палож; стрэнеш яго з хлебам-соллю, дак ѐн (град) знімаецца» 

(Гомельская вобл.) [2, 77]. У зоне Леўча і Цемніча (Шумадзія) «калі 

пачынаўся град, тады апошняе дзіця ў сям'і павінна было вынесці з дому 

трапезны столік (софру) або лапату і пакласці на яе лыжкі, соль, хлеб, кару ад 

каляднага палена (бадняка) і трошкі каляднай саломы, і град адразу 

спыніцца» [6, 61]. Таксама сербы «калі ідзе град, выносяць з дому рэжучыя 

прылады (сечыва): сякеру, нож і г.д. і ўбіваюць у зямлю» [6, 61]. Выконваўся 

і такі рытуал: сербскі селянін хрысціў градавую хмару, замахваўся на яе 

касой, а затым убіваў касу ў зямлю, захоўваючы пры гэтым поўнае маўчанне 

[6, 61]. У рытуале абароны ад граду, зафіксаваным у раѐне Драгачава 

(Заходняя Сербія), «сяляне выносілі на двор сякеру, матыку, касу і серп, 

махалі імі на хмару, якая набліжаецца, і крычалі: Махаю табе сякерай, // Ідзі 

ў гару – рубай! // Махаю табе матыкай, // Ідзі ў гару – капай! // Махаю табе 

касой, // Ідзі  ў гару – касі! // Махаю табе сярпом, // Ідзі ў гару – жні!» [6, 73–

74].  

Як адзначаюць даследчыкі М. і С. Талстыя, «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 (як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі Украіны – аўт.), 

замяняецца матывам уміласціўлення» [6, 55–56]. Такія жалезныя прылады як 

качарга, вілкі, г. зн. тыя, што маюць дачыненне да хлеба, печкі і агню і 

выкарыстоўваюцца для пасіўнай абароны (выкідвання, выстаўлення), 

магчыма, як і ў выпадку з выкідваннем і выстаўленнем хлебнай лапаты, 

таксама маюць на мэце «ўміласціўленне» граду; а сякера і вілы 

выкарыстоўваюцца для актыўнай абароны (размахвання імі, «пагроз» 

градавой хмары, убівання ў зямлю), бо семантычна (і фактычна) суадносяцца 

са зброяй.  

У народным уяўленні яе беларусаў, так і сербаў дзейсным сродкам 

абароны супраць негатыўных наступстваў граду была святочная прадметная 

атрыбутыка (перш за ўсѐ асвечаная вярба і велікодныя яйкі), якая 

«падмацавала» язычніцкую аснову апатрапеічных захадаў супраць 

разбуральнага ўздзеяння стыхіі. Рытуалы з яе выкарыстаннем маглі 

здзяйсняцца і без прывязкі да канкрэтных каляндарных свят (таго, да якога 

мае непасрэднае дачыненне святочная прадметная атрыбутыка, ці іншага 

вызначанага дня) або этапаў апрацоўкі зямлі (дадзеная пытанне патрабуе 

асобнага грунтоўнага разгляду; гл. [2, 75; 78], [5, 536], [6, 56–57; 69–71]). 

Такім чынам, град у народным светапоглядзе беларусаў і сербаў – гэта 

Божае пакаранне за грахі і парушэнне ўстаноўленага парадку. На прыкладзе 

прыкмет і павер'яў пра град бачна як пэўным чынам да язычніцкага 

светапогляду дапасоўваўся хрысціянскі. Разнастайныя забароны і 

прадпісанні апатрапеічнага характару супраць негатыўных наступстваў граду 



рэгламентавалі сямейны побыт і гаспадарчую дзейнасць селяніна-земляроба. 

Міфалагічныя ўяўленні пра град таксама адлюстраваліся ў легендах, 

паданнях, казках, песнях і іншых жанрах традыцыйнага славянскага 

фальклору. 
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