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МІФА-ФАЛЬКЛОРНЫ СУБСТРАТ 

БЕЛАРУСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ ГЕРБАТВОРЧАСЦІ 

 

На тэрыторыі Кіеўскай Русі, на землях Польшчы, Вялікага Княства 

Літоўскага геральдычная практыка мела свае характарыстычныя прыкметы, 

звязаныя з аўтахтонным ментальным падмуркам, з усёй сукупнасцю 

асаблівасцей унутранага ўкладу жыцця, палітычнага, гандлёва-

эканамічнага, грамадска-рэлігійнага, культурна-побытавага і інш. 

Зразумела, пэўны ўплыў на адзначаную з’яву мела і ўзаемадзенне з 

суседнімі народамі і краінамі, візантыйска-скандынаўскія, польска-

лацінска-нямецкія моўныя кантакты.  

Навукоўцы Беларусі і Украіны – паасобку і зрэдку – звяртаюцца да 

высвятлення вытокаў нацыянальнай гербавай эмблематыкі. Аб’ектамі іх 

увагі з’яўляюцца пераважна гербавыя выявы хрысціянізацыі славянскіх 

зямель. Наша мэта – з пазіцый тыпалагічных падыходаў ажыццявіць спробу 

аналізу міфа-фальклорнай, язычніцкай асновы беларускай і ўкраінскай 

геральдыкі, знаходзячы ў іх агульнае з улікам аўтэнтычных праяў і 

магчымага ўзаемаўплыву. Абмежаваныя рамкі публікацыі абумовілі наш 

зварот да некалькіх паказальных прыкладаў, што выяўляюць сутнасць 

праблемы.  

Сярод найбольш пашыраных вобразаў беларускай і ўкраінскай 

геральдыкі вылучым выяву стралы. Дыяпазон уваходжання вобраза ва 

ўкраінскую культуру агромністы па часе, шырокі па формах выяўлення, 

сканцэнтраваны па ідэйна-мастацкім напаўненні. Страла – гэта не толькі від 

зброі. Раўназначнае па важкасці значэнне стралы і як фалічнага знаку.  

Вобраз стралы зарадзіўся ў нетрах далёкіх па часе індаеўрапейскіх, 

індаіранскіх культур, каб затым трывала ўпісацца ў родную для  ўкраінцаў і 

беларусаў ментальнасць. З індаеўрапейскіх міфаў 4 – 3 тыс. да н. э. прыйшоў 

да нас вобраз галоўнага бога нябёсаў Індры, стрэлы якога – гэта прамяні 

Сонца; стрэлы ўвасаблялі і маланку. У мітраізме і шаманізме страла – знак 

святла. У індусаў страла – гэта і пакаранне, і выратавальны дождж. 

Славянскі аналаг – усемагутны бог Пярун, чарадзейныя Перуновы стрэлы. 

Украінскія ўсходазнаўцы перакананы, што найбольшыя поспехі і 

неспадзяванкі ў пазнанні славянскіх культур нас чакаюць пры звароце да 

санскрыцкіх крыніц. Працягваючы вывучэнне ўкраінскага фальклору ў яго 

старажытнаўсходніх міфалагічных паралелях, паспяхова распачатае яшчэ ў 
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ХІХ ст., сучасныя даследчыкі С. Налівайка, К. Рахно згадваюць індыйскія 

міфы, звязаныя з асобай багіні Лакшмі – багіні шчасця і прыгажосці [гл.: 7, 

8]. Яе сын – бог кахання Кама (Камадэва), варта прыгадаць сутнасць помніка 

«Камасутра». Кама ўзброены лукам і цецівой – з пчолаў і кветкавых стрэл, 

якімі цэліцца ў сэрцы і зараджае іх каханнем. У энцыклапедыі «Мифы 

народов мира» адзначаецца, што «понятие Кама служило в индуизме также 

для обозначения эмоциональной жизни и входило… в число основных 

установок поведения» [6, 618]. 

Егіпцяне ў 7 – 6 стст. да н. э. пакланяліся багіні Нейт, сімвалу 

ваяўнічасці. На шчыце багіні былі дзве перакрыжаваныя стралы, і гэта 

выява лічылася яе фетышам. Багіня Нейт – дэміург, яна ўвасабляла сабою 

два пачаткі: і жаночы, і мужчынскі.  

Украінска-беларуская трансфармацыя матыву стралы як сімвала 

кахання адлюстравана ў цыкле казак пра Івана-царэвіча, які пускае стралу ў 

жабу, што пераўтвараецца ў прыгажуню-царэўну і становіцца яго жонкай. 

Варыяцыі на гэту ж тэму выяўляюць не толькі казкі, але і іншыя матэрыялы: 

вясельныя комплексы, калядны рэпертуар, абрад пахавання «стралы», 

больш зафіксаваны ў Беларусі, і інш. З улікам бінарнага зместавага 

напаўнення можна прасачыць выкарыстанне вобраза стралы і ў 

гербатворчасці.  

У кантэксце адзначаных міфа-фальклорных культурных з’яў 

цікавасць выклікае цэлы шэраг шляхецкіх гербаў – «Лук», «Крыжастрэл», 

«Сас», «Прыяцель», «Пнейна», «Лада» і інш. Так, герб «Лук» ужо самой 

назвай паказвае на яго сувязь са стралой як асноўным сімвалам. Сапраўды, 

у цэнтры герба – выява лука са стралою. Зместавы акцэнт дапаўняецца 

абрамленнем герба: з двух яго бакоў размешчаны выявы зброі, сцягі, шаблі, 

гарматы.  

Заўважым, герб «Лук», як і герб «Крыжастрэл», выпісаны ў авале. 

Паводле даўнейшых прыпісаў, авал у гербатворчасці адрасаваўся 

жанчынам. Мужчынскія ж гербы павінны былі мець форы прамакутнікаў. 

У цэнтры «Крыжастрэла» – выява птушкі, што ў дзюбе трымае шаблю, пад 

крылом яе – страла з вострым наканечнікам і апярэннем знізу. У аснову 

герба (ніз) пакладзены гармата, бочка з порахам. Зверху, паводле 

заходнееўрапейскай традыцыі, у паважанага гербаўласніка – карона.  

Герб «Прыяцель» не мае значнай колькасці эмблем, аднак сэнс яго 

досыць выразны. У цэнтры герба – сэрца, прабітае стралою. Да вобраза 

стралы звярнуліся і стваральнікі герба «Пнейна». Тут адна страла 

знаходзіцца ў цэнтры, другую змясцілі над каронай, пры гэтым важна і тое, 

што страла выпісана з крыламі, пададзена ў палёце. У цэнтры герба «Лада» – 

падкова, аднак злева і справа ад яе – вертыкальныя стрэлы, абедзве 

скіраваныя ўніз.  

Каля 300 родаў Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы карысталіся 

гербам «Ляліва». Адзін з яго варыянтаў таксама змяшчаў выяву стралы. 
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У блакітным полі галоўныя фігуры – залаты маладзік рагамі ўгару, над 

імшасці – прамянёвая зорка. Клейнод – над прылбіцай з каронай такія ж 

маладзік і зорка. З кароннай зоркі скіроўваецца ўгару страла.  

У ВКЛ актыўна заяўляе пра сябе герб «Сас». Украінскія даследчыкі 

пра яго пішуць, як пра «прыватнаўласніцкі герб шматлікіх сямей галіцка-

рускай шляхты» [12, 118]. Беларускія навукоўцы даюць свае ўдакладненні: 

гербам «Сас» «карысталіся каля 300 родаў Беларусі, Украіны, Літвы і 

Польшчы, у тым ліку Даніловічы, Скольскія, Сялецкія, Урускія, Шаптыцкія. 

Асноўны варыянт герба мае ў блакітным полі залаты маладзік рагамі ўгару, 

над ім паміж дзвюма 6-канцовымі зоркамі сярэбраная страла ўгару; 

клейнод – над прылбіцай з каронай паўлінавыя пёры, прабітыя стралой» [3, 

554]. Вядомы і іншы варыянт герба «Сас», дзе поле выпісана ў чырвоным 

колеры са стралою, скіраванай уніз… 

Сімволіка вобраза ў праведзеных прыкладах досыць празрыстая. 

Страла, узведзеная ўгару, павінна ўзнімаць чалавека ў сферы духоўнасці, 

перадаваць настрой трыумфу, гаварыць пра нейкую радасць. Страла, 

скіраваная ўніз, – гэта, безумоўна, знак перамогі. Іншыя месцапалажэнні 

стралы выклікаюць дадатковыя да асноўных інтэрпрэтацыі, звязаныя 

галоўнай ідэяй. Страла – і побач зброя, гарматы. Ці не бачыцца ў такіх 

кампазіцыях спалучэнне асабістага і грамадскага, а значыць, і ідэя гармоніі? 

Сэрца, прабітае стралою! Пагодзімся з назвай герба «Прыяцель», што 

змяшчае гэты вобраз. Аднак з не меншай падставай тлумачыццца згаданая 

эмблема і як выява жарсці, няўрымслівага кахання. Сучасная расшыфроўка 

гербаў сугучная з тымі сэнсамі, што былі закладзены праз міфы розных 

народаў у вобраз стралы яшчэ ў дагістарычны час…  

Многія гербы нясуць на сабе адбіткі архаікі арнітаморфнага 

фальклорнага матэрыялу, як украінскага, так і беларускага. Сярод іх – гербы 

з выявай птушкі, вобразам, які шырока прадстаўлены ў міфах многіх 

народаў. Пераглядаючы ўкраінскія і беларускія фальклорныя тэксты, бачым 

агульную тэндэнцыю ўспрыняцця птушкі. Украінскія навуковыя крыніцы 

сцвярджаюць: «Незліченна кількість приказок, легенд, прислів’їв, казок 

пов’язані з птахами» [2, 400]. «Птушкі ў беларусаў, як і ў іншых народаў 

свету, выступаюць як міфапаэтычныя класіфікатары… Фальклорная 

інтэрпрэтацыя птушыных вобразаў захавала і глыбока архаічныя 

агульнасусветныя матывы… Яны – сімвалы верху, неба, сонца, свабоды, 

росту, жыцця» [5, 377], адзначаюць беларускія навукоўцы. Паказальны 

прыклад – герб «Суліма». У цэнтры герба птушка з узнятымі крыламі, 

глядзіць направа; над каронаю – тая ж птушка. Сімволіка зразумелая: 

гаспадар імкнуўся падпарадкаваць сабе ўвесь свет (левы і правы бакі) і быць 

пераможцам, на гэта ўказваюць і ўзнятыя птушыныя крылы. 

Спынімся на гербе з неспадзяванай і загадкавай назвай «Слепаварон». 

У інтэрпрэтацыі вобраза ворана міфолагі назіраюць дзве супрацьлеглыя 

тэндэнцыі – негатыўную і станоўчую. Паводле назіранняў і ўкраінскіх, і 
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беларускіх культуролагаў, воран – мудры вяшчун, ён жыве 100 альбо 300 

гадоў, воран – лекар, ён мае ў арсенале сваіх магічных сродкаў жывую і 

мёртвую ваду, маладзільныя яблыкі. Воран – памочнік, змагар за праўду і 

справядлівасць… Назва «Слепаварон» нагадвае захаванае ва ўкраінскай 

культуры выказванне «голуб без очей». Наколькі яны суадносяцца, 

меркаваць цяжка. Аднак усё-такі асацыяцыі тут не беспадстаўныя. Голуб ва 

ўкраінскім фальклоры – «жертовний птах, символ чистоти, очищення, 

шлюбно-ритуальних обрядодійств» [2, 402]. На своеасаблівую 

кантамінацыю вобразаў «воран – голуб» указваюць і іншыя дэталі герба.  

Цэнтральнай у гербе «Слепаварон» з’яўляецца выява птушкі, якая ў 

дзюбе трымае нешта, падобнае на вяночак, колца (кола магічнае?). 

У міфалагічнай сімволіцы дзюбы (і адпаведныя выявы востра-

прадаўгаватай формы) лічацца фалічным знакам (варта згадаць прыклады 

ўкраінскіх і беларускіх вераванняў пра бусла, што ў дзюбе прыносіць дзіця 

ў хату). Зыходзячы з такой сімволікі, якім жа можа быць бачанне таго 

прадмета, што трымае ў сваім дзюбе птушка? Мяркуем, за выявамі птушкі з 

усімі яе атрыбутамі адчуваецца «дыялог» мужчынскага і жаночага пачаткаў.  

У абрамленні герба «Слепаварон» – сцягі, стрэлы, у яго аснове – 

зброя, гарматы, ядры, барабаны. Цэнтральная выява птушкі капіруецца, 

падаецца яшчэ раз над каронаю з перадачай ужо адзначаных вобразаў-

дэталей. Увесь эмблематычны комплекс герба гаворыць пра тое, што яго 

гаспадар – смелы, адважны чалавек, які ўмее пастаяць за свой род. Пры 

гэтым ён заклінае лёс быць да яго прыхільным, абараняць яго сямейныя 

любоўныя стасункі, забяспечыць яго роду плённасць, плоднасць, 

працягласць і пераемнасць…  

Некаторыя гербы адлюстроўваюць архаіку расліннага фетышызму. 

Нашу ўвагу ў даным выпадку прыцягвае абрамленне герба «Льзава». Дзве 

падковы, што складаюць цэнтр герба, упісаныя ў раслінны арнамент з 

дубовых лістоў і кветак. Дуб – сімвал Сусветнага дрэва. Такім ён паўстае ў 

міфалогіі і ўкраінцаў, і беларусаў. Продкі ўкраінцаў лічылі дуб дрэвам 

Перуна, украінскія замовы абапіраюцца на такія яго якасці, як моц, 

даўгавечнасць. Магічныя ўласцівасці дуба давалі падставы беларусам 

успрымаць дуб як дрэва лёсу. Такім чынам, нашы продкі з сівой даўніны 

арыентаваліся на магію расліннасці.  

Асобныя гербы, такія як «Ясеньчык», «Тапор», утрымліваюць 

эмблемы рэпрэзентатыўна-спажывецкіх рэчаў. У цэнтры першага з 

названых гербаў – выява ключа, у другім – тапор у цэнтры, тапор выпісаны 

і над каронаю. Мадэляванне сімвала тут можа расшыфроўвацца праз мову 

логікі, звязанай з канкрэтыкай гаспадарчага жыцця чалавека.  

Ці азначаюць праявы «сціпласці» ў эмблематыцы тое, што ўладальнікі 

такіх гербаў з’яўляліся прадстаўнікамі менш значных родаў? Магчыма, што 

так. Хаця, акрамя галоўнага знака, у абрамленні такіх гербаў прысутнымі 
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былі і шматлікія атрыбуты вышэйшага, «поўнага» герба. Сярод сутнастных 

дапаўненняў – выявы кароны, мітры, мантыіі і інш.  

Мяркуем, тэндэнцыя да гераізацыі ўкраінска-беларускага герба, 

уключэнне ў яго абрамленне разнастайных выяваў зброі, узвядзенне кароны 

над шчытом герба – даніна модзе, прыстасаванасць да агульных правілаў 

«поўнага герба», якія дыктавала Заходняя Еўропа. Аўтэнтычныя прыкметы 

паступова «абрасталі» заходнееўрапейскімі элементамі. Так, вядома, што у 

Брытаніі ў ХІІІ ст. быў складзены спіс патрабаванняў, паводле якіх абіраўся 

кароль. Сярод 28 абавязковых для выканання пунктаў пазначалася: 

прэтэндэнт павінен быць адмысловым лучнікам. Верагодна, што менавіта 

пад уплывам гэтай гістарычна дакладнай акалічнасці палякі, якія, як вядома, 

атрымлівалі каралёў з Заходняй Еўропы, пачалі актыўна ўпісваць стрэлы ў 

абрамленні сваіх гербаў, пакідаць іх выявы на надмагільных помніках. Так, 

вядомы польскі этнакультуролаг З. Глогер адзначае, што ў сярэдзіне ХІV ст. 

«не адзін з прадметаў, выкарыстаных як гербавыя знакі, не паўтараўся ў 

палякаў так часта, як страла. Калі падкова сустракаецца 94 разы, то страла – 

аж 174» [13, 286 – 287]. Як бачым, аўтэнтычная традыцыя выкарыстання 

стралы ва ўкраінскай і беларускай гербатворчасці магла арганічна 

спалучыць у сабе ўплывы і візантыйскага, і лацінскага кірункаў.  

Перакрыжаванасць усходняй і заходняй культуры ў гербатворчасці 

беларусаў і ўкраінцаў выяўляецца таксама праз прысутнасць у ёй кельцкай 

міфатворчасці. Кельты – адзін з найбольш значных народаў Еўразіі, 

першапачатковыя згадкі пра кельтаў звязаны з землямі Баварыі і Багеміі ў 

ХІV ст. да н. э. Рассяленне кельтаў было настолькі шырокім, што ўрэшце ў 

ІІІ і ІІ ст. да н. э. ім належала вядучае месца ў насельніцтве Францыі, Іспаніі, 

Брытаніі, Ірландыі, Бельгіі і Швейцарыі, поўдня Германіі, Аўстрыі. 

Пасяленні кельтаў зафіксаваны ўздоўж усходняга берага Дунаю, на 

тэрыторыях сучасных Чэхіі, Славеніі, Сербіі, Венгрыі, Балгарыі, Турцыі. 

Характар кельцкіх уплываў вучоныя параўноўваюць з элінскімі. Праўда, 

кельцкая міфалогія сінхронна не фіксавалася ў пісьмовых крыніцах, 

наступныя працэсы хрысціянізацыі, рымскай палітычнай экспансіі 

негатыўна пазначыліся на захаванні кельцкай культуры. Аднак на працягу 

ўсяго Сярэднявечча міфалогію сваіх продкаў актыўна апрацоўвалі ў 

мастацкіх тэкстах ірландцы, у меншай ступені - брытанцы і іншыя народы.  

Заўважым, што ў Беларусі беларуска-кельцкія дачыненні амаль не 

даследуюцца: асобнай дэфініцыі «кельты» не знайсці ні ў энцыклапедыі 

ВКЛ, ні у Беларускай гістарычнай энцыклапедыі. Нашы суседзі ўкраінцы 

ўважліва прыглядаюцца да кельцкай культуры, імкнучыся выявіць шляхі і 

формы ўзаемадзеяння протаўкраінцаў і кельтаў. Аналіз гэтых навуковых 

пошукаў добра здзейснены ў нядаўняй абагульняльнай працы ўкраінскага 

прафесара палітолага В. Бебыка «Кельтський слід в історії слов’ян. Кельти 

та Україна».  
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Індыйская, германа-скандынаўская, кельцкая міфалогіі выяўляюць 

формулы вобразных мадэлей сусвету. У індыйскім успрыманні – гэта 

конная стаянка, ключавы абрад – абрад каня. Скандынаўскі, кельцкі 

варыянты сусветнай восі – дрэва. З аднаго боку, тут бачна звычайнае 

язычніцкае пакланенне прыродзе. З другога – салярны характар міфаў 

набліжаў вобраз каня да боскай субстанцыі. Зразумела, у гербы 

закладвалася менавіта гэта ідэя. І перагук паміж замежнымі і славянскімі 

вераваннямі ў магію каня, падковы, Сусветнага дрэва тут відавочны. На 

кельцкія ўплывы ў геральдыцы ўказваюць, у прыватнасці, такія гербы, як 

«Кітаўрас», «Ліс» [4, 96 – 101]. 

Заўважана, што некаторыя з украінска-беларускіх гербаў мелі па 

некалькі варыянтаў. Паказальнымі можна лічыць варыянты знакамітага 

герба «Сас». Адзін з іх, ужо ахарактарызаваны намі, – «поўны герб» з усімі 

належнымі атрыбутамі. Другі варыянт мэтанакіравана дадаткова 

«насычаны» старажытнасцю. Унясенне ў герб вобраза дрэва – свядомы 

зварот да выяўленчага «сімбіёза». Першаснае архаічнае – страла, зорка – 

дапоўнілася выявамі «поўнага герба», каб затым ізноў апынуцца ў палоне 

міфа-паэтычнай архаікі. Дрэва жыцця – сімвал адвечных гарманічных 

стасункаў чалавека і Сусвету.  

Украінска-беларуская гербатворчасць адлюстравала міфалагічную 

свядомасць аўтараў і ўладальнікаў гербаў, бо міфалагічная свядомасць – 

гэта «сукупнасць уяўленняў, арыентацый, установак, стэрэатыпаў 

мыслення, якія склаліся пад прамым ці апасродкаваным уплывам міфалогіі, 

яе найбольш пашыраных сюжэтаў, вобразаў, персанажаў, матываў» [1, 161]. 

Падагульняючы наша даследаванне, прыгадаем меркаванні вядучых 

беларускіх геральдыстаў. А. Шаланда канстатуе: мора беларускай 

геральдыкі – «бяздоннае і маладаследаванае» [10]. А. Цітоў дапаўняе 

калегу: «Мова геральдыкі, дзякуючы сваёй алагічнасці, алегарычнасці і 

абстрагаванасці, будзе нараджаць шмат версій і тлумачэнняў, але назаўсёды 

застанецца закрытай для поўнай расшыфроўкі. Лягчэй уявіць агульную 

карціну развіцця гэтага феномену, чым даць расшыфроўку асобных 

дэталяў» [гл.: 9] Справядлівай лічым і думку літаратуразнаўцы 

Т. Шамякінай: «Сімвал ніколі не раскрывае перад чытачом усяго свайго 

зместу, а толькі тую яго частку, якая для чалавека ў дадзены момант 

актуальная… І глыбінная рэальнасць свету адчуваецца толькі тады, калі 

мозг чалавека поўнасцю актывізуе сваю фантазію, дазволіць праявіцца ў 

сваім пазнанні эмпірычнага свету спрадвечным архетыпам. Вобразная 

інтуіцыя – не суб’ектыўная якасць, а завяршэнне чалавекам сутнаснай 

цэласнасці рэальнасці» [11, 170 – 171].  

Наша спроба рэканструкцыі вобразнага мыслення продкаў 

абапіралася на выяўленне тых спрадвечных архетыпаў, з якімі звязана 

сімволіка роднага, зафіксаваная ва ўкраінскіх і беларускіх гербах. На 

польскіх землях жыццё вельмі моцна падпарадкоўвалася інстытуту касцёла, 
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фальклорны субстрат, што ва ўкраінскай і беларускай культуры заўсёды 

з’яўляўся (і з’яўляецца) «гумусам» мастацкай творчасці, забараняўся, 

праследаваўся. Адпаведна у дачыненні да польскага герба гаварыць пра яго 

выразны фальклорны падмурак не прыходзіцца. На ўкраінскіх і беларускіх 

землях ідэя герба, асноўная думка, закладзеная ў яго праз сімвал, эмблему, 

абапіраліся і на язычніцкі фальклор, і на матэрыял старажытнагрэчаскіх, 

старажытнарымскіх міфаў, які дапаўняўся элементамі кельцкай міфалогіі. 

Зварот да архаікі расліннага і жывёльнага фетышызму таксама спрыяў 

лаканічнасці думкі, экспрэсіі пачуцця, закладзеных у герб. Менавіта гэтымі 

абставінамі – блізкая ментальнасць, спосаб мыслення з апорай на агульныя 

вобразы-архетыпы, трываласць культурнай традыцыі – тлумачыцца 

ўнікальная практыка доўгатэрміновага сумеснага ўкраінска-беларускага 

карыстання гербамі.  
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