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АТМАСФЕРНЫЯ З'ЯВЫ (НАВАЛЬНІЦА, ГРОМ, МАЛАНКА)  

У БЕЛАРУСКІХ ЛЕГЕНДАХ І ПАДАННЯХ:  

ФУНКЦЫЯ І СЕМАНТЫКА 

 

Значная  колькасць беларускіх народных легенд і паданняў мае 

этыялагічны, тлумачальны змест: яны па-свойму адказваюць на пытанні, што 

ўзнікалі на працягу жыцця чалавечага роду. Найбольш значную групу 

складаюць паданні тапанімічнага характару, звязаныя як з мясцовым 

ландшафтам (паходжанне мястэчак, вѐсак, замчышчаў, гарадзіўшчаў, 

урочышчаў, азѐр, рэк, крыніц, курганоў, камення і іх назваў), так і ўвогуле 

тэрыторыяй Беларусі.  

На думку А. Цітаўца, «наяўнасць вялікай колькасці такіх «тлумачэнняў» 

можна лічыць адной з характэрных асаблівасцей беларускіх вусных 

паданняў»[8, 29]. Ён адзначыў, што «ў радзе выпадкаў ... праяўляецца 

ўласцівы даўнім народным вераванням дуалізм, сляды якога захаваліся і ў 

хрысціянстве. У той час як стваральнікам усяго прыгоднага на зямлі 

прызнаваўся Бог, тварцом усяго шкоднага і варожага чалавеку з'яўляўся чорт, 

д'ябал – крыніца зла па хрысціянскаму вучэнню»[8, 26]. Разам з тым існуюць 

паданні («Заклятая рака ля Капыля», «Ад чаго высахла рэчка», «Як 

Люцынскае возера ўзнікла»), у якіх прычынай з'яўлення або знікнення 

водных аб'ектаў лічыцца гнеў чараўніц: так яны помсцяць за гібель сваіх 

дзяцей або за замах на ўласнае жыццѐ. Часам папярэднікам падзей служыць 

навальніца або яны суправаджаюцца бурай, громам, маланкаю, якія 

ўяўляюцца зброяй для справядлівага пакарання нябеснымі сіламі вядзьмарак, 

што служаць нячысціку. Так, у легендзе «Ад чаго высахла рэчка» 

расказваецца, што «ў адзін летні дзень, калі на небе з’явілася чорная хмара і 

грымеў гром, захацелася Мар’яну (сыну чараўніцы) пакупацца і паказаць 

свой спрыт сябрам. Доўга ѐн плаваў, пакуль не папаў у вір. Раптам ѐн знік. 

Так і не дачакаліся, каб ѐн выплыў. Даведаўшыся аб смерці сына, маці 

пракляла гэту рэчку»[8, 387-388].  

Ідэалагічная падаплѐка легенды становіцца зразумелай пры звароце да 

павер'яў. Згодна з імі Усявышні гневаецца за чалавечыя грахі («як грыміць, 

то гэта Бог грозіцца на людзей, каб яны пакаяліся да больш не 

грашылі»[7, 65]) і карае («пярун ... б’е ... ліхіх людзей, калі на іх Бог 

абазлуе»[7, 66]). Навальніца – вынік спрэчкі Госпада з чортам, які асмеліўся 

сцвярджаць, што Бог яго не заб’е, бо ѐн схаваецца, або «нячыстая сіла 

цвеліць Бога, а Бог тагды пасылае стралу»[7, 64] (легенда «Чаго пярун»[8, 

40]). У беларускіх паданнях (перш за ўсѐ тапанімічных) і легендах гром і 

маланка, як і ў павер’ях, выступаюць у якасці зброі, адплаты. У першую 

чаргу гэта датычыцца выпадкаў, калі чалавек пачынае добраахвотна 

кантактаваць з чортам, каб дасягнуць пэўнай мэты. У паданні «Сцяпан і 

Вяльяна» пра паходжанне ракі Віліі распавядаецца аб тым, што ўсѐ было ў 

Сцяпана-краўца: і маладосць, і прыгажосць, і талент, і багацце – акрамя 



толькі жонкі. Таму «за прыхільнасць дзявочую пабажыўся Сцяпан душу 

хрышчоную аддаць нячыстаму»[8, 380] і «крыж святы, што ... бацька-кум 

надзеў пры хрысцільніцы ..., палажыўшы яго на жарнавы круг, пабіваці ... 

каменем. ... Толькі ўзняў Сцяпан угару руку з каменем, і ўміг той сам стаўся 

каменем (ператварыўся ў тое, чым хацеў знішчыць святую рэч). А з нябѐс 

грамавой стралой з громам-грукатам распластаў чорта неабачлівага, толькі 

серкі чад удушлівы закурэў з яго і паплыў па ваколіцы»[8, 381]. 

 Адносіны нашых продкаў да каменя ў сувязі з атрыбутамі навальніцы 

(громам і маланкай) былі амбівалентныя і залежалі ад прыватных 

акалічнасцей. Так, паводле народных уяўленняў, маланка каменная: «У 

хмурах на залатых ланцугах вісяць стралы каменныя, што сам Бог робіць»[7, 

68]. Адсюль вераванне: калі ўбачыш маланку і пачуеш першы веснавы гром, 

каб быць здаровым, трэба «схапіцца за камень, то будзеш такі здаровы, як і 

камень»[7, 70]. Зусім іншая інтэрпрэтацыя ўласцівасцей каменя існавала ў 

сувязі з навальніцай у іншы час: нельга было мець дачыненне з гэтым 

локусам, ѐн небяспечны (легенда «Чаго пярун»[8, 40-41]). Напрыклад, стаяць 

каля каменя або хавацца пад яго, каб маланка не забіла чалавека замест 

чорта, «бо там іх (чарцей) не мажэ дастаць страла, хаць яна і вытне 

камень»[8, 66]. 

У легендзе  «Пра змея» і паданні «Змяѐў камень» гаворыцца аб тым, як 

звесці са свету змея-нячысціка: яго трэба раптоўна напалохаць, у 

прыватнасці, громам. Гэта ўдаецца дзяўчыне, да якой змей заляцаўся. 

Спачатку яна залашчыла змея, каб ѐн заснуў, а пасля падчас навальніцы 

разбудзіла.  Спалоханы змей або не зможа больш ператварацца ў чалавека, 

або будзе забіты канчаткова, прычым у паданні «Змяѐў камень» пярун тры 

разы б'е ў нячысціка, толькі на трэці забівае, але і гэтага недастаткова: «і трое 

сутак дождж ішоў пасля таго, пакуль яго найшлі. ... Ну, найшлі і закапалі яго. 

Та дождж і паціх. Але цераз суткі апяць ѐн наверсе. Так узнова дождж і 

пайшоў. І грымоты бальшыя: пярун уцяшаецца, пярэць у яго нежывога, – каб 

не джыў. ... Старыкі кажуць, што каб пагода пастаяла, дык ѐн аджыў бы. Ну, 

а Бог міласцівы так даваў, што сычас нацягнець хмара, і грымоты, і дажджы 

дужа пойдуць, і перуны паляць у яго. І дужа была вада вялікая: чуць зямлю 

не адтапіла»[8, 365] (легенды «Пярун і змей», «Пярун і чорт»). 

 Са з'яўленнем назвы Перуноў мост звязаны два тапанімічныя паданні. 

Узнікненне наймення моста і вѐскі ў іх падаецца па-рознаму. У першым 

выпадку назва быццам бы пайшла ад прозвішча Пюры (мост цераз дрыгву 

будаваў нібы ці то немец, ці то француз), якое было перайначана мясцовымі 

жыхарамі на прозвішча Пярун. У другім варыянце паходжанне назвы 

звязваюць з будаўніцтвам на працягу трох гадоў моста, але першыя два разы 

падчас навальніцы яго падпальваў пярун, толькі на трэці раз «пярун і 

скончыў выпрабоўваць цярпенне людское – больш не падпальваў. Вось той 

мост і празвалі Перуновым, а ад яго і вѐска атрымала сваѐ імя ...»[8,  319]. 

Натуральным з’яўляецца бытаванне твораў народнай прозы з выразным 

сацыяльным зместам, у якіх навальніца, гром і маланка караюць ліхіх паноў 

за бясчынствы, здзекі над сваімі прыгоннымі, бо «... прыйшла мяжа 



цярпенню зямлі. У адну ноч пачалі біць шалѐныя маланкі, грымець перуны, 

аж калацілася цвердзь, а замак і ўсѐ наваколле пачалі правальвацца ў воды 

возера»[8, 247] (паданні «Пра князя Слуцкага і яго замак на Князь-возеры», 

«Перунова гара»). Сюды можна аднесці паданні, у якіх маланка і гром 

суправаджаюць гібель няшчасных закаханых, бо  яны няроўныя па 

сацыяльным статусе («Адкуль Капыль»), або гібель княжны ад безвыходнай 

адзіноты і тугі («Навасадскае замчышча»). 

На думку М. Я. Грынблата, «бытаванне легенд (і паданняў) аб боскім 

пакаранні за працу ў нядзелю і святочныя дні нельга лічыць выпадковай 

з’явай»[8, 27]. Іх паходжанне звязана з рэальнымі ўмовамі жыцця сялянства, 

калі прыходзілася працаваць у забароненыя дні на ўласных надзелах, бо на 

тыдні адпрацоўвалі паншчыну, або на паншчыне падчас тэрміновых 

прымусовых работ. Даследчык робіць вывад, што такога тыпу легенды 

«маглі быць своеасаблівым праяўленнем сацыяльнага пратэсту, які прыняў 

рэлігійную форму»[8, 27]. Так, у паданні «Тры камяні» люты князь загадаў 

сялянам працаваць у галоўнае хрысціянскае свята – Вялікдзень: тыя толькі 

выйшлі на поле, але працу не выконвалі. Тады «войт захацеў паказаць сябе 

перад князем, схапіў саху за рагач і пагнаў баразну. Але не дайшоў і да 

паловы баразны, як ударыў гром нябесны – і войт з валамі акамянеў. Так і 

стаяць яны да Страшнага суда»[8, 368].   

У паданні «Пра камень Гомсін» шавец не шанаваў свят, не хадзіў у 

царкву, а працаваў і зарабляў грошы. Таму за працу ў Вялікдзень ѐн быў 

пакараны: пасля нечаканай буры з громам і маланкаю аднавяскоўцы Гомсіна 

знайшлі «на тым месцы, дзе была хата, ... вялікі камень, як нямы сведка 

грознай падзеі ...»[8, 367]. 

Асобнае месца ў беларускім фальклоры займаюць паданні, якія ўзніклі 

на аснове гістарычнай рэчаіснасці, звязаны з канкрэтнай мясцовасцю, яе 

гісторыяй, людзьмі, што пакінулі свой след у памяці народа. Напрыклад, 

паданне «Пра бярозу Міцкевіча». «Развітваючыся з Марыляй, Міцкевіч 

пасадзіў у Тугановіцкім парку бярозу: «Няхай расце на памяць аб тым, што 

былі часы, калі дзяўчаты выходзілі замуж не па любові». Марыля палівала 

гэту бярозку слязамі тугі. Дзерава вырасла стромкае. Аднойчы ноччу гэту 

бярозу пашчапала маланка. Дзяўчаты з навакольных вѐсак вераць, аднак, што 

бяроза жыве. І той дзяўчыне, якая знойдзе яе, бяроза прынясе шчасце і сына-

паэта. На Купалле замест таго, каб шукаць кветку папараці, дзяўчаты з 

навакольных вѐсак шукаюць бярозу Міцкевіча»[8, 273]. Гэта паданне 

выразна адлюстравала народныя ўяўленні пра цудадзейную моц дрэва, у якое 

патрапіла маланка. Дрэва лічылася бяспечным і яго можна было выкарыстаць 

у магічных мэтах. Так, калі яно не засохла пасля ўдару маланкі, можна было 

трымаць кавалачак ці трэсачку, каб засцерагчы дом ад удараў маланкі, бо 

чорт уцѐк ад грамавой стралы (згадваецца А. Афанасьевым [2, 266]). 

Лічылася, што «разбітага маланкай дрэва чэрці баяцца «як свянцонай 

вады»[7, 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, і незасохлага, бо гэта дрэва, засланіўшы нячысціка, амаль 



стала месцам пакарання, толькі на гэты раз засланіўшы нячысціка. Таму 

зразумела, чаму кавалачкам незасохлага ад удару маланкі дрэва можна 

«абараніць» ад яе дом: бліскавіца не патрапіць у будынак, бо нячысцік не 

будзе каля яго хавацца. 

 Асобны цыкл складаюць паданні пра зачараваныя скарбы, але стаць іх 

уладальнікам немагчыма, бо яны ахоўваюцца звышнатуральнымі сіламі. 

Напрыклад, паданне «Заклятая магіла волата», у якім з'яўленне і знікненне 

перад вачамі полацкіх смельчакоў загінуўшага воіна суправаджаецца 

бліскавіцамі і грымотамі: «... раптам бліскавіца асвяціла ўзгорак, і бачаць: 

стаіць агромністы асілак у жалезным панцыры і трымае востры меч над іх 

галовамі. Трывога праняла іх сэрцы, грымоты ўзрушылі зямлю, і асілак 

прамовіў: – Нікчэмныя! Золату і серабру прадалі ўсе пачуцці вашы, толькі ў 

багацце ўклалі свае надзеі, не ўшанавалі прах волата, які з годнасцю скончыў 

тут жыццѐ... Загрымела ў аблоках, і асілак знік з вачэй... Пры святле 

бліскавіцы ізноў убачылі перад сабой засыпаную пяском яму, і падалося ім, 

што на тым месцы зямля някранута была ...»[8, 429]. 

У разгледжаных паданнях і легендах навальніца, гром і маланка 

ажыццяўляюць пакаранне нячысцікаў, паноў-прыгнятальнікаў, людзей, якія 

добраахвотна звязаліся з цѐмнымі сіламі або працавалі ў царкоўныя святы. 

Семантыка атмасферных з’яў (асабліва маланкі) як зброі пакарання супадае 

як у хрысціянскай, так і язычніцкай інтэрпрэтацыі падзей. У легендах і 

паданнях з'яўленне сацыяльных матываў сведчыць аб творчым падыходзе 

фальклорных аўтараў да выкарыстання традыцыйных клішэ ў новых ідэйных 

мэтах, больш блізкіх да праблем рэальнага жыцця.  
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