
 

Валянціна Новак 

 

РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У МІФАЛАГІЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСАЎ 

 

Засяродзім увагу на міфалагічных уяўленнях, звязаных з прадметамі 

побыту, посудам, вопраткай і інш., і прааналізуем асобныя прадметныя 

атрыбуты ў кантэксце народных вераванняў, а таксама звернем увагу на 

семантыку і асаблівасці сімвалічнай знакавасці кожнага з іх у абрадавай 

практыцы беларусаў. Прадставім асобныя фрагменты традыцыйнай народнай 

культуры, звязаныя з соллю, хлебам, іголкай, гаршком, шапкай. 

З соллю звязаны шматлікія міфалагічныя ўяўленні. «Соль у рытуальных 

кантэкстах ужывалася з хлебам, часта яны разглядаліся як адзінае цэлае: 

клішэ «хлеб-соль» наогул выкарыстоўвалася для абазначэння ежы і 

пачастунку. Як сведчаць этнографы, беларусы заўсѐды трымалі на стале хлеб 

і драбінку солі» [1, 477]. 

«Рассыпанне» солі сімвалічна асэнсоўвалася як негатыўны факт: 

лічылася, што гэта можа азмрочыць добрыя адносіны паміж людзьмі. У 

сувязі з гэтым асцерагаліся падобных маніпуляцый з названым рэчывам: 

«Нельзя рассыпаць соль – паругаешся з кем-небудзь» [*7]; «Еслі рассыпаецца 

соль, то ў хаце будзе сварка» [*13].  

Жыхары в. Літвінавічы Кармянскага раѐна лічылі, што «соль не трэба 

даваць з дому, бо, гавораць, што дома будзе вялікая сварка, таксама могуць 

навесці порчу» [*2]. 

Каб не дапусціць сваркі ў тым выпадку, калі рассыпалася соль, трэба 

было, зыходзячы з народных вераванняў, яе «адразу паліць вадой» [*2], 

«узяць трошкі рассыпанай солі і перакінуць праз левае плячо, і ўсѐ павінна 

быць добра» [*23]. 

У в. Хізаў Кармянскага раѐна вышэйпрыведзенае павер’е дапаўнялася 

яшчэ і тым, што пазыку солі звязвалі не толькі з дрэнным жыццѐм, але і з 

адсутнасцю грошай: «А яшчэ гавораць, калі пазычаць соль, то не будзе 

грошай» [*13]. 

Жыхары Добрушчыны перакананы, што «соль дарам нікому не даюць, 

бо паругаюцца паміж сабой» [*10]. 

Магічнае значэнне солі як важнага прадметнага атрыбута ў рытуалах 

вылячэння людзей ад спалоху пацвярджаецца сведчаннямі інфарматараў з 

розных рэгіѐнаў Беларусі: «Бабкі-шаптухі іспользуют соль, калі 

адшэптваюць» «іспугі» [*7]. 

Соль выкарыстоўвалі ў сітуацыях, калі трэба было пазбавіць сябе ад 

уплыву чалавека з «паганымі помысламі»: «трэба ўслед яму сыпнуць горстку 

солі, каб усѐ паганае з імі пайшло» [*19]. 

Хлеб як прадметны атрыбут і як вобраз даволі часта выкарыстоўваецца 

ў абрадавай практыцы беларусаў і ў розных фальклорных жанрах. Нездарма 

«як найбольш сакралізаваны від ежы, сімвал дабрабыту, шчасця, дастатку, 

«як Дар Божы» хлаб з’яўляецца ўвасабленнем чалавечай (калектыўнай і 



персанальнай долі, карыстаецца асаблівай пашанай і выклікае амаль 

рэлігійнае стаўленне)» [1, 532]. Невыпадкова пра хлеб, лічылі ў народзе, «не 

нада дажа думаць плахога. Як пачынаеш рэзаць, дак нада перахрысціцца» 

[*9]. 

Забарона «рэзаць хлеб» вынікае з рэлігійных уяўленняў аб тым, што гэта 

грэх, бо «нада хлеб ламаць, бо і Ісус сказаў, каб так было. Ён разламаў хлеб у 

чысты чацвер і даў людзям» [*9]. Вялікім грахом лічыцца і выкідванне 

хлеба: «Выбрасываць хлеб – вялікі грэх, нада яго скаціне лепш аддаць» [*4]. 

Хлеб выкарыстоўвалі ў калядных варожбах: «На хлебе ж і гадаюць. 

Дзеўкі ложаць кускі хлеба: чыйго сабака хутчэй схваціць – тая і замуж 

хутчэй выйдзя» [*4]. З дапамогай хлеба імкнуліся вызначыць, якім будзе 

сямейны лѐс: «Калі кусаеш з двух кускоў хлеб, то будзе два мужыкі» [*20]. 

Гаршчок – адзін з тых прадметаў побыту, які выкарыстоўваецца ў 

шматлікіх абрадах, рэпрэзентуючы пры гэтым сабой чалавека – яго галаву і 

чэрава, а таксама дом рэальны, зямны і дом – дамавіну апошнюю [1, 116]. 

На вялікі жаль, у беларускім энцыклапедычным выданні па міфалогіі 

адсутнічаюць сучасныя запісы звестак пра гаршчок. Таму прапанаваныя 

даследчыцай Т. Валодзінай меркаванні адносна яго семантыкі патрабуюць 

пашырэння базы фактычных дадзеных. Экспедыцыйныя палявыя запісы – 

надзейная крыніца сведчанняў на карысць розных магічных характарыстык, 

якія надаваліся гэтаму прадметнаму атрыбуту, што займаў належнае месца ў 

рытуальных практыках беларусаў. Напрыклад, з магічнай сілай чарапкоў ад 

разбітага гаршка звязвалі ўплыў на дзетанараджэнне: «Гаршчок з кашай 

разбіваюць на хрэсьбінах. Чарапкі кладуць на голавы маладым замужнім 

жанчынам, каб у іх былі здаровыя дзеці» [*1]. Прынцыпам сімільнай магіі 

абумоўлены той факт, што «даюць патрымаць чарапкі ў зубах тым, хто 

жадае мець здаровыя зубы» [*1]. Выкарыстоўвалі гаршчок у рытуалах 

вылячэння хваробы «залатнік»: «яго (гаршчок) ставілі на тое месца, дзе 

баліць» [*6]. 

Важнае месца адводзілася менавіта гаршку, калі вырашалася пытанне 

пошуку месца для будаўніцтва дома: «Гаршчок выкарыстоўвалі пры будове 

дамоў ці калі шукалі ваду. Яго ставілі на тое месца, дзе збіраліся строіць 

дом. Калі раса была на гаршку, то, значыць, вада блізка і дом тут строіць 

нельзя. Калі ж гаршчок быў сухі, то можна будаваць дом» [*1]. 

Спектр міфалагічных уяўленняў, звязаных з грэбнем, не такі шырокі. 

Паводле палявых матэрыялаў, зафіксаваных на тэрыторыі Гомельшчыны, 

нельга дапускаць наступных маніпуляцый з грэбнем: «нельзя грэбень браць у 

рот, бо будзе слюнявы рот» [*11]; «нільзя на стол лажыць, а то вошы 

заядуць» [*4]. Імкнуліся захоўваць грэбень, «у нейкія месцы ад другіх вачэй, 

каб галава не балела» [*12]. Грэбень, лічылася, валодае апатрапейнымі 

асаблівасцямі. Яго невыпадкова кладуць у труну, «калі чалавек насіў яго пры 

жыцці. Кажуць, што ѐн можа спатрэбіцца на тым свеце» [*8]. Забарона 

перадаваць свой грэбень чужым людзям была абумоўлена тым, што яго 

«раней насілі на галаве, каб ніхто іншы яго не ўзяў» [*17]. 



Грэбень – важны прадметны атрыбут у варожбах: «Грэбень дзяўчаты 

выкарыстоваюць у гаданнях, каб убачыць свайго сужанага. Кладучыся 

спаць, дзяўчаты кладуць пад падушку грэбень і палаценца і гавораць: 

«Сужаны, ражаны, прыхадзі да мяне, умой і прычашы». Той, хто сасніцца, 

той і будзе сужаным» [*21]. Грэбень з’яўляўся неад’емным атрыбутам 

дзявочай прыгажосці. Як засведчыла Надзея Мікалаеўна Сцепанькова, 1956 

г.н., з в. Хізаў Кармянскага раѐна, «грэбень у касе – дзяўчына ў красе». 

Матыў прычэсвання валасоў мае несумненную шлюбную скіраванасць. 

«У міфалагічным успрыманні часальны грэбень выступае як сакральная 

прылада, з дапамогай якой з хаатычнага неапрацаванага лѐну ствараўся 

арганізаваны пачатак – валакно. Гэтак жа прычэсванне чалавекам сваіх 

валасоў сімвалізавала пераход да культуры соцыуму. Адсюль набыццѐ 

грэбнем якасцяў прадмета-медыятара паміж прыродным і культурным і 

выкарыстанне яго ў варожбах і магічных рытуалах кантакту з нечысцю» [1, 

127–128]. 

Шматлікія міфалагічныя ўяўленні звязаны з іголкай, «згадкі пра якую 

выяўляюць сувязь яе з ідэяй руху і адпаведна з матывам кантакту з тым 

светам. Іголка ўваходзіла ў склад пасагу, што, акрамя ўтылітарных намераў, 

звязвала яе з ідэяй паспяховага стварэння, «сшывання» новай сям’і» [1, 203]. 

У в. Запясочча Жыткавіцкага раѐна, калі «хацелі нашкодзіць маладой, то 

непрыкметна «затыкалі іголку ў падушку, адзіяла. У адной жанчыны з-за 

гэтага не было дваццаць год дзяцей» [*19]; «Каб што-небудзь плахое 

здзелаць, кідаюць таму чалавеку іголку пад парог, пад самыя дзверы» [*4]. З 

другога боку, лічылі, што іголка – абярэг: «Іголку мужчыну ў шапку хаваюць, 

каб не было прыстрэку» [*4]. «Над дзвярамі пры ўваходзе ў хату трэба 

ўтыркнуць іголку, каб нехарошыя людзі плахога не зрабілі гаспадарам хаты» 

[*15], «самі іголку ў дзверы ўтыкалі, счыталі, што ніхто плахі і злы ў хату 

зайсці не зможа» [*3]. 

Існаваў шэраг рэгламентацый адносна дзеянняў з іголкай. Напрыклад, 

асцерагаліся пазычаць іголку без ніткі, бо лічылі, што «будзе ў хаце сварка» 

[*12]. Асцерагаліся дзе-небудзь пакідаць іголкі, бо лічылі, што гэта менавіта 

той прадмет, з дапамогай якога можна «лѐгка порчу навесці, калі ведзьма 

ўкрадзе іголку, то нашэпча, а патом вярне і падкіне ў хату ці ваткне куда. 

Тады хазяева балеюць сільна, ругаюцца, хазяйства не ладзіцца» [*3]. Не 

дапускалася шыццѐ ў святочныя дні, бо меркавалі, што «на тым свеце 

прышыюць і будзеш вісець» [*3]. Забаранялася зашываць што-небудзь на 

сабе, бо «можаш розум зашыць» [*3]. 

Паводле народных вераванняў жыхароў Рэчыцкага раѐна, калі аддаць 

каму-небудзь іголку з хаты, то будзеш хварэць: «Ні нада іголку з дому 

даваць, бо будзеш тады балець, і, як кажуць у народзе, калючкі войстрыя 

будуць калоць у плечы» [*6]. Але ж калі так адбылося, то імкнуліся ўкалоць 

іголкай таго чалавека, у каго пазычалі, каб пазбегнуць чакаемай шкоды. 

Паўсюдна распаўсюджанымі з’яўляюцца ўяўленні, звязаныя з забаронай 

«шыць на сабе, бо розум зашыеш» [*13]. 



Іголку як прадметны атрыбут, які меў сімвалічныя суадносіны з ідэяй 

шлюбу, выкарыстоўвалі ў рытуалах умацавання сям’і: «Еслі новою голкою 

пошыць наволочку на подушку, а потом гэтою ж голкою прышываць гузікі 

мужыку, то вон нікагда з другімі гуляць ня будзя» [*12]. Калі дзяўчына 

хацела прываражыць да сябе свайго каханага, то выкарыстоўвалі іголку: 

«замову чытала на іголку, шыла што-небудзь, а патом яму дарыла» [*3]. 

Семіятычны статус шапкі падкрэслівалі многія даследчыкі, 

выкарыстоўваючы ў якасці аргументаў шматлікія прыкметы і павер’і 

«Надзетая шапка вылучае, фіксуе нутраную, замкнѐную, абмежаваную 

прастору і гарантуе ахову ад небяспекі з боку наваколля. Адсюль 

апатрапеічныя рысы галаўнога ўбору» [1, 563]. 

Сярод найбольш распаўсюджаных на Гомельшчыне павер’яў, звязаных з 

шапкай, вылучаюцца найперш тыя, згодна з якімі забаранялася класці яе на 

стол, бо, лічылі, што «галава забаліць» [*11]. Апошняе звязвалі з 

неабходнасцю купляць на рынку толькі тую шапку, якая спадабаецца самому 

пакупніку: «Калі пакупаеш на базары шапку, не трэба слухаць прадаўца ў 

тым сэнсе, што мераць трэба тую шапку, якая падабаецца, а не тую, што 

дае сам прадавец. Галава балець будзе» [*11]. 

Як бачым, рэчыўныя аб’екты з’яўляюцца матэрыяльнымі 

адлюстраваннямі сваіх сімвалічных уласцівасцей. Вышэйпрыведзеныя 

фактычныя матэрыялы, звязаныя з рэчыўным светам, і іх асэнсаванне 

з’яўляюцца яскравым сведчаннем праявы багацця міфалагічных уяўленняў 

беларусаў. 
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