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ЗАХАДЫ ПА АБАРОНЕ ХАТЫ АД УДАРУ МАЛАНКІ  

З ВЫКАРЫСТАННЕМ СВЯТОЧНАЙ РЭЧЫЎНАЙ АТРЫБУТЫКІ 

(на матэрыяле беларускіх народных павер’яў) 

 

Дом, хата – адзін з важнейшых сімвалаў культуры, універсальная кропка 

адліку ў прасторы і часе. Структура хаты паўтарае структуру светабудовы: 

тры ўзроўні па вертыкалі, чатыры – па гарызанталі, выяўляючы пры гэтым 

шэраг універсальных бінарных апазіцый. Жыллѐ аддзяліла чалавека ад 

Макракосмасу, а ўнутры сябе пачало канцэнтрыраваць Мікракосмас, які 

чалавек заўсѐды імкнуўся абараніць ад варожых сіл.  

Нашы продкі адносіліся да прыроды і яе з’яў з вялікай увагай у плане 

практычных захадаў па забеспячэнню свайго дабрабыту. Так, вялікае 

значэнне надавалася першаму веснавому грому, падчас якога патрэбна было 

стаць, абняць, пацерціся аб дуб, плот, сцяну дома, каб не балела спіна. Але ў 

сувязі з маланкай і громам у любы іншы час на працягу года забаранялася 

хавацца чалавеку пад дрэвам (асабліва адзінокім), кустом, у дупле, бо, як 

лічылі нашы продкі, пад тое ж дрэва можа схавацца і чорт, якога імкнецца 

забіць маланка, а таксама дакранацца да засохлага ад удару маланкі дрэва, 

каб не вызваліць нячысціка, якога спасцігла нябесная кара (згадваецца 

А. Афанасьевым [1, 266]). 

Дрэва лічылася бяспечным і яго можна было выкарыстаць для сваѐй 

патрэбы, калі яно не засохла пасля ўдару маланкі (можна было трымаць 

кавалачак ці трэсачку, каб засцерагчы дом ад удару маланкі), бо чорт уцѐк ад 

грамавой стралы (згадваецца А. Афанасьевым [1, 266]). Лічылася, што 

«разбітага маланкай дрэва чэрці баяцца «як свянцонай вады» [4, 67]: па 

павер’і, у ствале такога дрэва (або паблізу яго) можна знайсці кавалак жалеза 

(жалезнай кулі). 

Трэба думаць, што чэрці баяцца і засохлага дрэва, бо адзін з іх пакараны 

(невядома, ці прадпрымаліся захады, каб  вызваліць нячысціка сваімі 

супляменнікамі), а незасохлае дрэва амаль стала месцам гібелі, толькі на гэты 

раз нячысцік выратаваўся. Таму зразумела, чаму кавалачкам незасохлага ад 

удару маланкі дрэва можна ад яе ж абараніць дом – бліскавіца не патрапіць у 

гэты будынак, бо і нячысцік не будзе каля яго хавацца.  

Традыцыйна ў славянскай хаце было два цэнтры – чырвоны вугал 

(покуць) і печ. Покуць – «найбольш сакралiзаваная частка хаты, якая 

ўвасабляе «сваю», замкнѐную прастору і адасабляе яе ад  «чужога», 

знешняга, не засвоенага чалавекам свету» [3, 352]. На высокі семіятычны 

статус покуці ўказваюць абразы (выявы Хрыста, Багародзіцы, святых 

(апекуна вѐскі ці св. Іллі (з прыняццем хрысцiянства ўяўленне аб функцыі і 

атрыбутах язычнiцкага Перуна перайшлі да старажытназапаветнага прарока), 

за якімі размяшчаліся грамнiчная свечка, асвечаныя вярба, зѐлкi i кветкi, хлеб 

(«хлеб святой Агаты бароніць ад пажару» [*1]), таму покуць з’яўляецца 

«дзейсным каналам камунікацыі паміж людзьмі і сферай сакральнага, 



«боскага» [3, 352]. «Звычайна запальваюць асвечаную свечку перад абразом  

<...> і чытаюць адпаведныя малітвы» [4, 79], прычым «не з мэтаю непасрэдна 

адвесці перуна, а супраць д’ябла, які, уцякаючы ад перуновай стралы, можа 

схавацца ў хаце і падвесці гаспадара і сям’ю да згубы ў момант расправы Іллі 

з нячыстай сілай» [4, 79]. Увогуле, назву свята Грамніцы (Сретенье) 

тлумачаць тым, што нібы ў гэты дзень можна пачуць першы гром («у гэты 

дзень св. Юрый выпрабоўвае на чарцях сваю стрэльбу» [5, 59]), а «агонь 

грамнічнай свечкі прыраўноўваўся да жывога агню, атрыманага ад маланкі ці 

шляхам трэння двух кавалкаў дрэва адзін аб адзін» [2, 358–359]. 

Печка ўтварала з покуццю дыяганаль. Раней печ знаходзілася ў цэнтры 

жылля,  сімвалізавала непагасны хатні ачаг, з’яўлялася неад’емнай часткай 

каляндарных і сямейных абрадаў. Праваднікамі паміж асвоенай чалавекам 

прасторай і светам прыроды лічыліся пячны комін і ўюшка, праз якія 

нячыстая сіла, хаваючыся ад пакарання, можа патрапіць у дом, ствараючы 

патэнцыяльную пагрозу маѐмасці і жыццю чалавека. Таму ў народзе 

бытавала практыка спальвання асвячоных вярбы і траў, напрыклад, «каб Бог 

адвярнуў удар ад дому ў час навальніцы, трэба пакласці на распаленае 

вуголле асвячонай <...> травы» [4, 73], «спаліўшы ў печы трохі асвечаных 

зѐлак, закрыць уюшкі» [4, 74] ці «як надыходзіць вялікая хмара, а хто-

небудзь адчыніць комін да закурыць на прыпеку свянцонае зелле, то хмара 

паверне ўбок і дажджу не будзе» [4, 74].  

Калі сцены з’яўляюцца мяжой паміж асвоенай прасторай і наваколлем, 

то дзверы і вокны як бы здымаюць поўнае абмежаванне, звязваюць са знешні 

светам. Вакно – вока дома, як сонца – вока неба: абодва з’яўляюцца 

носьбітамі святла. Так, «як сільна грыміць – усе свечанае <...> на акно 

заткнуць» [4, 75], «падчас грому выстаўляюць на вакно грамнічную свечку» 

[*1] або «пры падыходзе навальніцы ці набліжэнні небяспечнай хмары 

вербны пучок ці ставіцца на падаконнік у бок навальніцы і хмары, ці 

выстаўляецца на знешнім баку акна, каб адагнаць хмару і навальніцу» [4, 75]. 

Засцерагчы хату ад удару маланкі можна было таксама «выпальваючы пасля 

свята грамнічнай свечкай крыж над уваходам адразу за дзвярыма 

[галоўнымі ў жылой частцы хаты, знутры на столі. – Г. Ш.]» [*1].  

Хата не толькі абмяжоўвае ўнутранае ад знешняга, асвоенае чалавекам 

ад прыроднага, але супрацьпастаўляецца акаляючаму свету, таму важнае 

значэнне маюць рознага кшталту ўваходы і выхады (печ (комін і ўюшка), 

вокны, дзверы, а таксама покуць) і практычныя захады па іх абароне, сярод 

якіх выяўляецца шэраг прыѐмаў для абароны жылля ад удару маланкі. Так, 

мела месца выкарыстанне святочнай рэчыўнай атрыбутыкі ў дачыненні да 

покуці (запальванне грамнічных свечак), печкі (спальванне асвечаных траў, 

вярбы), акна (выстаўленне на падаконніку асвечаных траў, вярбы, грамніц) і 

дзвярэй (выпальванне грамнічнай свечкай выявы крыжа).  

Прыналежнасць рэчыўнай атрыбутыкі да пэўнага свята не заўсѐды 

ўдакладняецца (напрыклад, «усе свечанае», «свянцонае зелле»). Народнай 

свядомасці характэрна вера ў набыццѐ прадметамі прафілактычна-

апатрапеічных уласцівасцей (і захаванне гэтых уласцівасцей на працягу года 



ад свята да свята, што робіць магчымым іх выкарыстанне пры першай 

патрэбе ў любы іншы час).  
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