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ВАДА — ЖЫВАЯ РАЗУМНАЯ СУБСТАНЦЫЯ: 
ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНЫ ЭЦЮД 

Апошнім часам вельмі шмат гаворыцца пра ваду як жывую разумную 
субстанцыю, якая кантактуе з чалавекам і мае на яго ўплыў, пра тое, што вада 
з’яўляецца найлепшым асяроддзем для перадачы інфармацыі і нараджае 
жыццё. Перспектыўныя вучоныя-фізікі эксперыментальным шляхам ства-
раюць метады вырабу «жывой» і «мёртвай» вады, якую раяць выкарыстоў-
ваць чалавеку ў побытавым жыцці з пэўнымі мэтамі. Аднак нашы продкі ў 
гэтым пытанні былі больш мудрымі і дасведчанымі, паколькі імкнуліся жыць 
у суладдзі з прыродай і Сусветам, значна глыбей, чым мы сёння, разумелі і 
адчувалі навакольны свет. Пра ўсё гэта сведчаць шматлікія тэксты народнай 
этнакультуры, традыцыйныя народныя ўяўленні, паданні пра ваду, сабраныя 
і сістэматызаваныя нашымі сучаснікамі. 

Вада сапраўды суадносіцца з уяўленнямі пра жыццё і жыватворнымі 
сіламі, атаясамліваецца з імі. Яна крыніца жыцця і cіла, здольная нараджаць 
яго. У водах развіваецца немаўля ва ўлонні сваёй маці, «адыход водаў» 
абвяшчае пачатак родаў і з’яўленне на свет нованароджанага. Дарэчы, 
інавацыі ў галіне родадапамогі таксама звязаны з заклікам нараджаць «у 
вадзе» і «ў ваду», а ў традыцыйнай этнакультуры беларусаў вада ўспрымаец-
ца якраз як жыватворны жаночы пачатак. Вада напрамую звязваецца з 
чалавекам і яго жыццём, напрыклад: вады не замуціць — пра вельмі ціхага, 
лагоднага, пакорлівага чалавека [5, с. 406], цішэй вады (і) ніжэй травы — 
вельмі пакорлівы, сарамлівы, ціхі чалавек; такі, што трымаецца непрыкметна, 
нясмела [5, с. 406], вада не трымаецца — хто-небудзь вельмі рухавы, 
непаседлівы [5, с. 145], дзясятая вада на кісялі — вельмі далёкі сваяк 
[5, с. 145], у гарачай вадзе купаны — вельмі запальчывы, нястрыманы, 
занадта гарачы [5, с. 548], і ў агні не гарыць, і ў вадзе не тоне — нідзе не 
прападае, выбіраецца з любых абставін [5, с. 264] і інш. 

Як крыніца жыцця вада надзяляецца ўсемагчымымі магічнымі 
ўласцівасцямі: яна ачышчае, змывае ўрокі, хваробы, боль, смутак і ўвогуле 
супрацьстаіць ўсякаму злу, што прэзентавана ў тым ліку і ў фраземах жывая 
вада і мёртвая вада, якія рэалізаваны найбольш у народных казках і ў 
тэкстах народных замоў: Вадзіца-царыца, ачысцельніца наша, бяжыш ты па мхам, па 

балотам, абчышчаеш карэння-камення — абчысьці ты маё цела грэшнае ад усякай 
сквернасьці! [1, с. 47]; — Чаго хочаш? — Вады хачу. — Ад чаго хочаш? — Ад пярэпалахаў 

[1, с. 323];... І гэту боль адкідаю, ваду даваю [1, с. 200]. Прычым у найбольшай 
ступені ачышчальнымі і гаючымі ўласцівасцямі надзялялася святая або 
крынічная вада: Святой вадзіцы ў ражок, а здароўе ў жываток [1, с. 143]; Ішла Матка 

Прачыстая па Сіянскай гарэ, святую ваду насіла і раба Божага змывала, балячку 
выганяла... [1, с. 218];...З-пад тые бярозы працякала крыніца... І ету вадзіцу-царыцу ўсе 
праваслаўныя хрысціяне бралі... [1, с. 61–62]. 

Захаваўся багаты «архіў» народнай прозы беларусаў, якая наглядна 
ілюструе традыцыйныя ўяўленні і вераванні нашых суайчыннікаў у гаючыя і 
іншыя цудадзейныя здольнасці вады і сведчыць пра існаванне і ўшанаванне 
на Беларусі здаўна культавых крыніц і азёр [4]. Прывядзём найбольш 



выразныя прыклады такіх народных апавяданняў, запісаныя даследчыкамі 
беларускай этнакультуры на тэрыторыі Беларускага Падзвіння: «А там ключ, 

ключ ад Госпада Бога з-пад сонца ідзе, яна лячэбная вада, бяруць як лякарства тую ваду, 
п’юць. Ад упуду памагаіць, і ад всякай хваробы памагаіць... Яна тая вада ад Бога 
свянчоная... З усхода сонца цячэ вада — гэта самая харошая вада» [4, с. 189]; «Ёсць 
такая крынічка: усе Міёры ходзяць за вадой. Калодзец паставілі. І мыюцца, і п’юць — ад 
усяго памагае. Мы ў лес хадзілі, я ў бутылку набрала. Як папілі, адразу добра стала. П’еш 
і чуеш, што ты здаровы. І прыязджаюць за вадой. Яна ўсім памагае» [4, с. 190]; «Гэта 
вада сільна памагае. Гэта вада гадамі будзе стаяць, как свежа прынесеная. Памагае, калі 
рукі баляць, ногі. Ліцо абмывалі і вочы таксама. Мой зяць казаў, што акунуўся тут і год 
пазваночніка не чуў... І пчалам бяруць ваду» [4, с. 195]; «Там святы Ян пастаўлены. На 
Яна адтуль абязацельна вады нада была ўзяць. Бальныя абязацельна ваду бяруць. Хай 
дажа балезнь б’ець. Абязацельна нада. Нават ляжачыя. Вязуць туды, каб яны самі 
памыліся той вадой... Ну, мы мыліся, каб красівымі быць...» [4, с. 197]; «Крыніца «Ізус» 
завецца. Ну, Ісус Хрыстос... Там з-пад зямлі фантанчык б’е... Хадзілі ў Чысты чацверг. 
Нада да сонца схадзіць, вады набраць, памыцца, каб дзяўчына красівай была, штоб 
харошы малец замуж узяў. Хадзілі і перад Калядамі. Перад Пасхай абязацельна. І я хадзіў, 
добрую дзяўчыну хацеў узяць. Вадой хату апырсквалі, скаціну, і самі мыюцца. Яна стаіць 
доўга, не мутнеіць» [4, с. 203]; «Вада — Божая Маці. І загаварывалі на вадзе. Вада ж 
усякі грэх змывае» [4, с. 210] і інш. 

Сімволіка хрышчэння вадой шчыльна звязана з тым, што з’яўляецца 
новы чалавек, набліжаны да Бога. Царква ў знак памяці вялікай духоўнай 
падзеі — хрышчэння Сына Божага ў водах свяшчэннай ракі Іардан — уста-
навіла свята Вадохрышча (Святое Богаяўленне, Хрышчэнне Іісуса Хрыста), 
якое адзначаецца 19 студзеня. На трыццатым годзе жыцця, перад тым як 
адправіцца прапаведаваць новае вучэнне, Хрыстос прыйшоў на раку Іардан і 
прыняў хрышчэнне ад Іаана Прадцечы (Хрысціцеля). Хрышчэнне — 
хрысціянскі абрад, які сімвалізуе ачышчэнне душы ад грахоў і поўную 
аддадзенасць Богу. Свята мае і іншую назву — Святое Богаяўленне. Калі 
Хрыстос выходзіў з вады, сведчыць Святое Пісанне, адкрылася неба і на яго 
сышоў Святы Дух у выглядзе голуба [3, с. 81]. 

Вадохрышча якраз напрамую звязана з уздзеяннем вады на чалавека 
праз «асвячэнне» (якасную змену структуры) самой вады. Адпаведна з тым, 
што згадана намі вышэй, Вадохрышча — гэта рэлігійны тэрмін і свята 
тычыцца рэлігійнага праваслаўнага календара, але, што цікава, змест і 
семантыка гэтай з’явы сапраўды значна глыбейшыя і выходзяць далёка за 
межы хрысціянскага праваслаўнага календара і ўвогуле любой рэлігіі, гэта 
працэс касмічны і ён адбываўся яшчэ задоўга да Хрышчэння Іісуса ў водах 
Іардана, яшчэ ад пачатку існавання Зямлі і чалавецтва і нават задоўга да 
гэтага. Згодна з этыялагічнымі паданнямі, вада існавала яшчэ да стварэння 
зямлі і свету: зямля была створана з пяску, узятага на дне першапачатковых 
водаў, а Дух Божы лунаў над водамі яшчэ да стварэння свету, пра што 
згадваецца, напрыклад, у «Аповесці мінулых гадоў»: «...ибо первой была 
сотворена вода, сказано ведь: Дух Божий носился поверх вод, потому и ныне 
крестятся водою и духом».  

Вадохрышча — гэта своеасаблівы рытм Космасу і рытм, трэба сказаць, 
двухпалярны — а гэта значыць, такі працэс — працэс ачышчэння, абнаўлен-
ня, структурызацыі, так бы мовіць, асвячэння вады адбываецца не адзін, а два 
разы на год. Зімой у ноч з 18 на 19 студзеня, а прынамсі найбольш моцны 



імпульс адбываецца на стыку дня і ночы ў 00.00 гадзін і гэты пік працяг-
ваецца, згодна з пэўнымі крыніцамі, да самай раніцы. І летам — у ноч з 6 на 7 
ліпеня — на Івана Купалу. Калі праілюстраваць гэты працэс графічна, у 
выглядзе сінусоіды, то ноч з 18 на 19 студзеня — гэта верхняя кропка на 
сінусоідзе, а ноч з 6 на 7 ліпеня (ноч на Івана Купалу) — ніжняя кропка. 
Канечне ж, вада змяняе сваю структуру і асвячаецца найперш у адкрытых 
вадаёмах — акіянах, рэках, азёрах і да т.п., але ў вадаправодных трубах 
таксама. Такім чынам, як бачым, гэта імпульс касмічнага маштабу, звязаны 
са здольнасцю стыхіі вады да самаачышчэння, самаабнаўлення і 
самарэгенерацыі. Вада ў гэты момант ачышчаецца і структурыруецца.  

Сведчанні пра двухпалярнасць працэсу структурызацыі і асвячэння 
вады пацвярджаюцца і тэкстамі народнай прозы беларусаў: «Яе (крыніцу) 

сьвенцяць, бабы, старухі прыйдуць, вочы памыюць, самі памыюцца. Тады на Крышчэньне 
бяруць ваду, мусіць і на Яна. Цяпер быў Ян, сядзьмога чысла. Асьвячалі ваду» [4, с. 197]; 
«Тамака такая каплічка пастаўлена, там угоднік быў, і ён «Ян» называецца. Перад 
гэтым Янам, Купала спраўляюць. Ну і там ручаёк цячэць і крынічка... Вот у мяне суседка, 
яна гаварыла, што ёй глазы балелі сільна, і гаварыла, што, колькі мылася гэтай вадой, то 
памагала» [4, с. 196].  

Прычым верхні парог, абазначаны на сінусоідзе, — гэта мужчынскі, 
дынамічны, стваральніцкі пачатак ва ўсім аб’ёме Зямлі і Космасу. Летні 
імпульс — мяккі, жаночы, напаўняльны, змякчальны, ачышчальны, 
развіваючы. Такім чынам ідзе дапамога ўсяму жывому — вада «ўздыхае 
лягчэй» у гэты момант. Такім чынам, тое, што адбываецца ў ноч з 18 на 19 
студзеня, як бачым, гэта спрадвечная ўласцівасць вады, якую пазней пачалі 
выкарыстоўваць і ў рэлігіі. Вада структурыруецца. І гэта структураванасць 
вады захоўваецца паўгода ў ідэале, аж да летняга імпульсу на Івана Купалу. 
Як памятаем, свята Купала, Купалле — гэта старажытная, яшчэ язычніцкая 
абрадавая ўрачыстасць, прымеркаваная да летняга сонцастаяння — 
найвышэйшага росквіту жыватворных сіл, і пад рознымі назвамі свята 
вядома ўсім індаеўрапейскім народам. У выніку пазнейшага наслаення на 
язычніцкі абрад хрысціянскай традыцыі свята прывязалася да дня Раства 
Іаана Хрысціцеля і атрымала здвоеную назву Іван Купала, або Іванаў (Янаў) 
дзень. Аднак ужо здаўна ў ноч на Купалу былі вядомыя дзеянні, звязаныя з 
вадой: «пад раніцу хлопцы і дзяўчаты купаліся ў рацэ, качаліся па купальскай 
расе, каб набрацца моцы...» [6, с. 261]. 

З вадой звязаны, напрыклад, і вельмі цікавы і змястоўны па сваёй ідэі 
беларускі навагодні «рытуал», які быў скіраваны на дабрабыт сям’і і 
захаванне адносін узаемапаразумення паміж яе членамі. За 15 хвілін да 
заканчэння старога года ўся сям’я садзілася за святочна прыбраны стол, каб 
падзякаваць мінуламу году і разам з тым пакінуць у ім усе праблемы, беды, 
хваробы. Старэйшы ў сям’і браў невялікі гліняны посуд, напалову напоўнены 
вадой, і ставіў на сярэдзіну стала. Усе прысутныя за сталом працягвалі левую 
руку і роўна хвіліну трымалі яе над посудам (калі ў сям’і былі немаўляты, то 
іх садзілі на калені, бралі іх руку ў сваю і трымалі разам са сваёй). Пры гэтым 
кожны з прысутных у думках аддаваў вадзе тое, што яго перш за ўсё не 
задавальняла ў мінулым годзе. Праз адну хвіліну той самы чалавек браў 
посуд і выліваў ваду з усімі бедамі праз фортку. Як толькі наступала поўнач, 
той жа посуд зноў напаўнялі вадой да самага краю, ставілі на стол і цяпер 



ужо ўсе прысутныя працягвалі над ёй правую руку. Тым часам пра сябе 
прагаворвалі пажаданні дабрыні, здароўя, поспехаў, удачы, сямейнага 
дабрабыту, даўгалецця, дзецям — поспехаў у вучобе. Праз хвіліну гэтую 
чашу з вадой пускалі па кругу ў напрамку руху сонца і кожны выпіваў сваю 
долю пажаданняў [3, с. 26–27]. 

Такім чынам, згодна з традыцыйнай этнакультурай беларусаў, вада — 
гэта жывая разумная субстанцыя, якая валодае спрадвечнай уласцівасцю да 
самарэгуляцыі, самаачышчэння, самаабнаўлення і структурызацыі і здольная 
станоўча ўплываць на чалавека, надзяляючы яго здароўем, моцай, 
прыгажосцю і нават шчаслівай доляй у шлюбе. 
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