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РЫФМА  Ў  БЕЛАРУСКІХ  ЗАМОВАХ 

 

      У. Анікін у прадмове да кнігі «Русские заговоры и заклинания» пісаў: 

«Валявое слова ў замове – не проста выяўленне імператыву. Хоць замова і 

агорнута ў словы без намеру прадставіць мастацкі вымысел, але воля і 

пачуцці чалавека самі набываюць мастацкае ўвасабленне. Узнікае мастацтва 

высокае, тонкае, пранікнѐнае. Замова – адзінства магіі і паэзіі» [1, 7]. 

      Не толькі рытм злучае радкі замовы, але і рыфма. Вядомы рускі 

даследчык літаратуры У. Кожынаў адзначае: «Менавіта і толькі ў “магнітным 

полі” рытму па-сапраўднаму жыве гукавы лад верша» [5, 9]. Зразумела, 

рыфма ў замовах – з’ява нерэгулярная, бо ўзніклі замовы ў эпоху палеаліту і 

ўяўляюць сабой не паэзію ў чыстым выглядзе, а, так  бы мовіць, да-паэзію. 

Тут прасочваюцца толькі зародкі, намѐкі на тыя будучыя прынцыпы 

вершаскладання, якія мы ведаем цяпер.  

      У сваѐй кнізе «Шляхі беларускага вершаскладання» М. Грынчык у 

дачыненні да народных песень заўважае: «Асноўнай рытмічнай адзінкай 

выступае тут не колькасць, а якасць састаўных рытмаўтваральных адзінак, 

гэта значыць, пераважае квалітатыўны прынцып вершаскладання» [2, 26]. У 

некаторай ступені дадзенае палажэнне мае дачыненне і да замоў. 

      Рыфма ў замове мае свае асаблівасці. У першую чаргу, рыфмуюцца словы 

адной часціны мовы: 

 

Устань, даска, 

Устань, таска: 

Кіпучая, 

Гаручая, 

Магучая. 

Ідзі, раба божая па сырой зямлі. 

Не нарушай, раба божая, маѐй любві… [4, 373]. 

      У адзначаным прыкладзе звяртае на сябе ўвагу рыфмоўка слоў даска – 

таска, зямлі – любві і рыдае – дажыдае. Такім чынам, і рытм, і рыфма 

падкрэсліваюць сэнсава значныя элементы тэксту, прыцягваюць увагу да іх, а 

разам з тым заклікаюць і пэўнае магічнае уздзеянне, у якое верылі нашы 

продкі. Можна сказаць, «магічныя» словы, словы, надзеленыя асаблівым 

зместам, рыфмуюцца і вылучаюцца рытмікай замовы. І прыведзены прыклад 

не адзіны. Прыѐм рыфмоўкі і злучэнне рытмам слоў, на якія «спадзяецца» 

заклінальнік, тут з’ява характэрная. 

      Рыфмай  злучаны адзінкі, якія найбольш цесна звязаны і сэнсава. Яны 

існуюць у рамках аднаго паралелізму, паралелізм – аснова будовы замоўнага 

тэксту [3, 88]. 

      У дадзеным прыкладзе назіраецца таксама супадзенне канчаткаў 

прыметнікаў, што адносяцца да слова таска: кіпучая, гаручая, магучая. 



      Такім чынам, ствараецца пэўная структура, дзе назоўнікі, звязаныя 

семантычна і сінтаксічна ў рамках аднаго паралелізму, рыфмуюцца паміж 

сабою, а прыметнікі, дапасаваныя да аднаго з гэтых слоў, таксама злучаны 

рыфмай. 

      Рыфмоўка ў рамках аднаго паралелізму – з’ява амаль рэгулярная. Такім 

чынам, з дапамогай рыфмы звязваюцца словы, што прызначаны пэўным 

чынам паўплываць на рэчаіснасць, а менавіта словы, што выражаюць 

пажаданае дзеянне. У выніку выкарыстання рытму і рыфмы ўзнікаюць 

пэўныя канструкцыі паралелізмаў і дапасаваных да іх слоў, што 

ўздзейнічаюць на падсвядомасць. Акрамя павярхоўных, відавочных, звыклых 

сінтаксічных сувязей паміж словамі ў сказе, у замовах асабліва ярка 

выяўляюцца сувязі, абумоўленыя рытмікай і рыфмоўкай.  

      Урэшце тэкст набывае два пласты. Адзін з іх – пласт звыклага нам 

сінтаксісу. Другі ж ствараецца на аснове паралелізму і выяўляецца ў 

рыфмоўцы пэўных лексічных адзінак. 

      Рыфма ў замове – амаль заўсѐды супадзенне канчаткаў слоў адной 

часціны мовы. У межах аднаго паралелізму такое супадзенне можна 

разглядаць як пэўны падсвядомы сімвал. Тое становішча, што існуе на 

дадзены момант, такое ж сапраўднае, як і тое, пажаданае. І наадварот. Словы 

адной часціны мовы з аднолькавымі канчаткамі супрацьпастаўляюцца, але 

гучанне іх аналагічнае, яны злучаны рыфмай. І чалавек адчувае, што 

пажаданае дзеянне мажліва, што змены, пра якія ѐн толькі марыць, 

дасягальныя ў рэчаіснасці: 

На небе месячка ясны, 

У яго тры зорачкі пракрасны: 

Адна зажога, 

Другая запека, 

Трэцяя палюбка. 

Зажогу зажыгну, 

А запеку запяку, 

А прылюбку прылюблю, 

Раба божага (імя) 

К свайму сэрцу прывлякну [4, 377]. 

 

На небе ѐсць тры зарніцы, 

Воны ўсе тры сястрыцы: 

Адна прывара,  

Друга прынуда, 

Трэйця прысуша. 

То прывара прыварыла, 

Прынуда прынудзіла, 

                                         Прысуша прысушыла 

Раба божага (імя) 

Да рабы божай (імя) [4, 377]. 



      У гэтых двух прыкладах прысутнічае і іншая з’ява, характэрная для 

тэкстаў замоў: абыгрыванне аднакаранѐвых слоў, дзе імѐны-характарыстыкі 

(зажога, запѐка, палюбка, прывара, прынуда, прысуша) супастаўляюцца з 

аднакаранѐвымі дзеясловамі, ад якіх яны ўтвораны. 

      Акрамя рыфмоўкі і рытма сустракаюцца і іншыя паэтычныя прыѐмы. 

Напрыклад, паўторы пэўных слоў: 

На востраві на Сакалоні стаіць дуб. 

На тым дубу дванаццаць какатоў, 

А пад тым дубам дванаццаць галубоў [4, 372]. 

      Паўтор лічэбніка дванаццаць, надзеленага ў народнай культуры пэўным 

сакральным значэннем, таксама не можа быць выпадковым. Тут мы зноў жа 

сустракаем імкненне пэўнымі сродкамі выдзеліць, падкрэсліць магічныя 

словы. 

      Магчыма, з псіхалагічнага пункту гледжання такія паўторы слоў 

разглядаліся як спосаб павялічыць іх моц, «удвоіць» ці «ўтроіць», у 

залежнасці ад таго, колькі разоў паўтараецца слова, яго дзеянне. Бо паўторы 

ў тэкстах замоў сустракаюцца дастаткова часта. 

      Замова № 1315 наогул уяўляе сабой шматразовы паўтор двух фраз, 

кожная з якіх звязана ўнутранай рыфмай і злучана рытмам: 

Ламаю дубіну, штоб хлопцы любілі (паўтараецца 3 разы). 

Цар садзіў, Бог радзіў, матка Прачыстая палівала, мне на помач 

давала (таксама тры паўторы, пасля замова паўтараецца зноў тры разы) [4, 

378]. 

      Часцей паўтараюцца толькі асобныя словы: 

У чыстым полі стаяць тры беса, два беса, адзін бес: бес Сава, бес 

Савул, бес Калдун [4, 370]. 

Устань даска, устань таска: кіпучая, гаручая, магучая [4, 373]. 

Дуб ад веку пасаджоны, ад веку параджоны [4, 375]. 

      Пэўныя мастацкія прыѐмы прыкладаюцца ў замове ўвогуле  менавіта да 

такіх значных слоў, якія надзелены «сілай», «звышмагчымасцямі».  

      Словы, якія аб’ядноўваюцца рыфмай, як ужо адзначалася, заўсѐды маюць 

пэўны сакральны сэнс. Яны могуць знаходзіцца ў розных структурных 

элементах замовы. Рыфмуюцца словы розных часцін мовы, але рыфмаваную 

пару або тройку складаюць словы адной часціны мовы і звычайна ў 

аднолькавай граматычнай форме. Дзеясловы маюць аднолькавы час, лік і 

асобу, назоўнікі – род, лік і склон і г. д. Такім чынам, дасягаецца супадзенне 

канчаткаў, і менавіта такая рыфма – рыфма паводле граматычных канчаткаў 

– характэрна для тэкстаў замоў. 

Гэта могуць быць назоўнікі: 

1. Назвы прадметаў, якія валодаюць сакральным значэннем: 

Даска – таска [4, 373]. 

Малада – варата [4, 376]. 

Любві – зямлі [4, 373]. 

Пасматру – усходняю старану [4, 379]. 

 



2. Імѐны памочнікаў, містычных істот ці іх назвы: 

какатоў – чартоў [4, 372]. 

агнѐў – чартоў [4, 371]. 

зарніцы – сястрыцы [4, 377]. 

Бес Шаптун – бес Калдун [4, 371]. 

 

Прыметнікі, што характэрузуюць прадметы ці істот, у якіх 

заклінальнік шукае дапамогі. Гэтыя прыметнікі падкрэсліваюць іх моц і 

магічную сілу. Рыфмуюцца за кошт аднолькавых канчаткаў, бо стаяць яны ў 

аднолькавай граматычнай форме і з’яўляюцца аднолькавымі членамі сказу 

(азначэннямі): 

Печка медная, жалезная, кірпічная [4, 370]. 

Дуб ад веку пасаджоны, ад веку параджоны [4, 375]. 

Маладзік малады, у цябе рог залаты [4, 376]. 

Устань, даска, устань, таска: кіпучая, гаручая, магучая [4, 373]. 

 

Дзеясловы: часцей за ўсѐ гэта дзеясловы замоўнай формулы. 

Рыфмоўка адбываецца за кошт таго, што яны стаяць у аднолькавай 

граматычнай форме: 

Ні жыць, ні быць, ні есці, ні піць, ні спаць, ні ляжаць, усѐ мяне на ўме 

трымаць [4, 370]. 

Цар садзіў, Бог радзіў, матка Прачыстая палівала, мне на помач 

давала [4, 378]. 

      Мова замоўнага тэксту будуецца паводле спецыфічных законаў. Мы 

ведаем, і гэта падкрэслівалі многія навукоўцы (Б. Рыбакоў, У. Проп), што ў 

замове няма нічога на ўзроўні рытмікі, сімволікі, сюжэту, што не мела б 

практычнай нагрузкі. Для чараўніка галоўнае не эстэтыка, а пэўнае 

ўздзеянне, якое ѐн можа ажыццявіць. У першую чаргу гэта ўздзеянне на яго 

ўласную псіхіку і на падсвядомасць пацыентаў. Прыѐмы, якія выкарыстаны ў 

мове магічных тэкстаў, можна лічыць спробай дакрануцца да пэўных таямніц 

чалавечага мыслення. 

      Замовы дзейнічаюць у першую чаргу на ўзроўні ўнушэння і 

самаўнушэння, і тыя паэтычныя сродкі, якія выкарыстаны ў іх, – гэта пошук 

сугестыўных магчымасцяў мовы. Яны праяўляюцца на ўзроўні рытму, 

рыфмы, спецыфічнага сінтаксісу, фанетыкі, архетыпічных сюжэтаў, 

вобразаў. 

      Паэтычная мова – гэта мова адвечнай гармоніі сусвету, і той, хто чытае 

замову, імкнецца тым самым узнавіць старажытную гармонію 

Першастварэння [6, 232]. 

      Паэзія аказвае на чалавека  вялікае ўздзеянне. Уся таленавітая паэзія 

бессмяротная. Колькі б не мінула стагоддзяў, а тое і тысячагоддзяў, а вершы, 

якія ярка і пранікнѐна распавядаюць аб жыцці чалавечай душы, ніколі  не 

састарацца  і не адыйдуць у нябыт. Магчыма, адна з прычын гэтага – тыя 

прыѐмы, якія сѐння мы ведаем як паэтычныя сродкі. А ў старажытнасці яны 

былі магіяй. 
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