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УЗРОЎНІ БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАСЦІ  

Ў БЕЛАРУСКІХ І ВЕДЫЙСКІХ ЛЕКАВЫХ ЗАМОВАХ 

 

Беларуская індаеўрапеістыка не мае такіх глыбокіх навуковых традыцый, як 

руская і заходнееўрапейская, аднак можна сцвярджаць, што цяпер яна 

лічыцца даволі папулярнай і перспектыўнай галіной даследавання. Асабліва 

гэта тычыцца тыпалогіі абрадавых сувязей беларускіх і ведыйскіх лекавых 

замоў. Кожная з іх уключана ў вельмі складаную сістэму сувязей з 

нацыянальнай міфалогіяй і нацыянальным фальклорам, так што ствараецца 

ўражанне, быццам паміж імі няма кропак судакранання, настолькі яны 

знешне не падобныя адна на адну. Тым не менш заўсѐды застаецца такі 

напрамак, як гісторыка-тыпалагічнае даследаванне абрадавых функцый 

замоў, выяўленне іх жанраўтваральнага значэння, з аднаго боку, і 

высвятленне канкрэтных неадпаведнасцей – з другога, бо характар і 

спецыфіка адлюстравання рэчаіснасці ў беларускіх і ведыйскіх замовах 

розныя. 

Калі важным рэгулятарам паэтыкі лекавых беларускіх замоў можна 

лічыць пэўныя светапоглядныя ўяўленні, звязаныя з першабытнай 

практыкай, у якой вялікае месца належала інстынктыўным дзеянням [2, 75], 

то ў аснове медыцынскіх уяўленняў Атхарваведы – некаторыя агульныя 

рэлігійна-філасофскія погляды гэтай эпохі. Так, прычынай хваробы, па 

меркаванні ведыйскіх арыяў, магла быць апанаванасць якім-небудзь 

дэманам, сурокі, насланыя ворагам, ці грэх перад якім-небудзь боствам [1, 

31].  

Пад безэквівалентнасцю мы разумеем сукупнасць канкрэтных 

неадпаведнасцей, асаблівасцей, якія можна вызначыць пры тыпалагічным 

супастаўленні беларускіх і ведыйскіх лекавых замоў. Зразумела, што назвы 

хвароб, вобраз ці прадмет абазначаюцца пэўнай лексемай, аднак мэта нашай 

работы – выяўленне не безэквівалентнай лексікі ў дзвюх культурах, а пэўных 

адрозненняў сярод культурна-бытавых кампанентаў, г. зн. пры параўнанні 

замоў будзем улічваць факты паўсядзѐннай рэчаіснасці і шырокага 

культурнага кантэксту.  

Як вядома, мастацкае пазнанне і мадэліраванне рэчаіснасці ў замовах 

ажыццяўляецца апасродкавана, праз сферу быту і сферу фальклорнай 

свядомасці для жанравых, эстэтычных і магічных мэт.  

Этнасацыяльныя і культурна-побытавыя з’явы, якія ўтвараюць свет 

першасных абагульненняў, у беларусаў і арыяў ведыйскай эпохі не могуць 

супадаць, што, на наш погляд, з’яўляецца глебай мастацкай 

безэквівалентнасці. 

У беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах мы вызначаем наступныя 

ўзроўні безэквівалентнасці: 



 агульны: ѐн выяўляецца на падставе аналізу агульных прынцыпаў 

класіфікацыі беларускіх і ведыйскіх замоў; 

 паняційны: тут улічваюцца пэўныя неадпаведнасці ва ўяўленнях, 

наяўнасць / адсутнасць паняццяў пэўных відаў хвароб, а таксама іх назвы; 

 рэлігійны: неадпаведнасці ў імѐнах ці назвах звышнатуральных 

сіл, да якіх звяртаюцца з просьбай, на якія спадзяюцца ў ажыццяўленні 

задуманага, у нашым выпадку – накіраваныя на атрыманне здароўя; 

 персанажна-хранатопны: адрозненні тычацца назваў, семантыкі і 

функцыі  вобразаў-локусаў, вобразаў-персанажаў і іх памочнікаў. 

Нават не закранаючы самі замоўныя тэксты, агульны ўзровень 

безэквівалентнасці можна выявіць пры разглядзе прынятых класіфікацый 

лекавых замоў, якія ў дзвюх традыцыях вельмі адрозніваюцца.  

Беларускія лекавыя замовы падзяляюцца ў задежнасці ад відаў хвароб. 

Так, ў томе «Замовы» (Мн., 2000) са зводу БНТ вылучаюцца наступныя 

групы: 1) на забеспячэнне здароўя; 2) ад крывацѐку; 3) ад звіху, удару, 

выбою; 4) ад зубнога болю; 5) ад скулы; 6) ад рожы; 7) ад вогніку; 8) ад 

астуды; 9) ад лішая; 10) ад валасня; 11) ад грыжы; 12) ад залатніка; 13) ад 

болі ў жываце; 14) ад каўтуна; 15) ад хваробы вачэй; 16) ад урокаў; 17) ад 

спугу; 18) на захаванне плода; 19) на добрыя роды; 20) ад начніц, крыксаў і 

інш. 

Класіфікацыя ж ведыйскіх лекавых замоў улічвае не толькі падзел па 

відам хвароб (напрыклад, замовы супраць хваробы якшма, супраць хваробы 

кшэтрыя, супраць ліхаманкі-такман, супраць хваробы баласа, супраць 

хваробы сэрца і жаўтухі, супраць блукаючых нырак), але па сімптомах 

(напрыклад, замовы супраць апачытаў, супраць крывацѐку, супраць ран і 

пераломаў, супраць кашлю, супраць хваробы, на доўгае жыццѐ) і сродках, з 

дапамогай якіх вылечвалася хвароба (напрыклад, замовы да расліны куштха 

– супраць ліхаманкі-такман, да расліны лакша – супраць ран, супраць 

пашкоджанняў і ран – з ягадай піпалі, супраць хваробы – з маззю, супраць 

хвароб – з амулетам з ячменных зярнят). 

У беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах мы вылучаем рэлігійны 

ўзровень безэквівалентнасці. У зачыне беларускіх замоў звычайна звяртаюцца 

з просьбай да тых сіл, на якія спадзяюцца ў ажыццяўленні задуманага. 

Паколькі два тысячагоддзі існавання хрысціянства прывялі да пэўнай 

хрысціянізацыі замоў, то звычайна беларускі замаўляльнік звяртаецца да 

Хрыста ці Божай Маці, што набліжае замову да малітвы: «Ішла святая 

Прачыстая матка Хрыстова гарою, нясла ваду дугою» [3, 154]. У рытуал 

прама ўводзіцца малітва, адсюль ў замовах «памалюся»: «Госпаду Богу 

памалюся, Прачыстай мацеры пакланюся, прыступі да памажы ўрокі 

шаптаці» [3, 275]. Таму падчас замаўляльнага акту ў Бога просяць умяшацца 

ў стасункі людзей, дараваць здароўе. Фактычна гэта нават не просьба: 

замаўляльнік нечым прыроўнівае сябе да Бога – дыктуе свету свае 

прадпісанні. Выказанае імя Бога, згодна самым старажытным і паўсюдна 

распаўсюджаным вераванням, як бы паварочвае іншасвет да чалавека, робіць 

Боскі свет больш адкрытым для таго, хто вымаўляе сакральнае імя. Праз 



пасрэдніцтва імѐнаў, што належаць да семантычнага поля «пачатак», або 

«зачын», замова праводзіць паралелі паміж дзеяннямі замаўляльніка, з аднаго 

боку, і Хрыста, Божай Маці, святых, анѐлаў, іншых усемагутных істот – з 

другога. I вышэйшыя сілы, і замаўляльнік – разам – пачынаюць магічныя 

дзеянні, накіраваныя на атрыманне здароўя для рэцыпіента [5, 51–52].  

У адрозненне ад ведыйскіх, у беларускіх лекавых замовах не 

сустракаецца зварот да язычніцкіх багоў, хаця яны згадваюцца, напрыклад, у 

любоўных ці ад нячыстай сілы. 

Што тычыцца рэлігійнага ўзроўню замоў ведыйскай эпохі, то ў першую 

чаргу неабходна закрануць пытанне пра суаднесенасць у іх рэлігіі і магіі. 

Ведыйская рэлігія наскрозь пранікнута магіяй. Адны і тыя ж рытуалы маглі 

выкарыстоўвацца як ў рэлігійных, так і ў магічных мэтах. Агульным элементам 

для магіі і рэлігіі было прызнанне абумоўленасці чалавечага існавання 

звышнатуральнымі сіламі [1, 25–26]. У ведыйскіх замовах рэлігійны ўзровень 

прадстаўляюць два класы: багі і сілы зла (асуры і іншыя дэманы). Багі 

звязаны са светам, касмічным законам рыта, парадкам і ісцінай, асуры – з 

цемрай, парушэннем касмічнага парадку, хаосам, зманам. У ведыйскіх 

лекавых замовах сустракаецца імя Індры – бога навальніцы і вайны: «Няхай 

аддадуць цябе зноў апсарас! // Зноў – Індра! Зноў – Бхага!» [1, 72]. Бог Агні 

(agni) – адзін з асноўных багоў Атхарваведы, ѐн бог агню ва ўсіх яго праявах: 

на зямлі, на небе і ў вадзе. Ён з’яўляецца богам сямейнага ачага і ахвярнага 

вогнішча, які забівае і праганяе дэманаў. Агні надзяляе даўгалеццем, 

вылечвае ад укусаў дзікіх звяроў і змяінага яду: «Няхай прагоніць Агні 

адсюль ліхаманку!» [1, 63]. Сома (soma) – уладар раслін. Варуна (varuna) – 

асноўны захавальнік касмічнага закону рыта. Ён карае грэшнікаў, 

зацягваючы на іх свае петлі ці насылаючы вадзянку; звязаны з вадой і 

клятвай пры вадзе. Гэта змрочны бог магічных замоў Атхарваведы: «Няхай 

прагоніць Агні адсюль ліхаманку! // (Няхай прагоняць яе) Сома, давільны 

камень, Варуна, чысты помысламі, // Алтар, ахвярная салома, ярка 

пылаючыя дровы! // Няхай знікне проч нянавісць!»  [1, 63].  

Безэквівалентнымі з’яўляюцца, як бачым, некаторыя назвы хвароб у 

беларускіх і ведыйскіх замовах, таму ѐсць падставы выдзеліць паняційны 

ўзровень. Так, у беларускіх замовах сустракаем назвы наступных хвароб:  

 мізірніца – хвароба, галоўная адзнака якой сып: «У полі стаяла 

ігруша, а пад той ігрушай стаяла тры дзявіцы: Арына, Марына й Кацярына. 

Яны не ўтыкалі, не ўшывалі, толькі скулу-рожу і скулу-залатуху, і мізерніцу 

ўгаваралі» [4, 196]; 

 скула-бяліца – сып у роце ў малых дзяцей: «Цякла рэчка крыніца, 

тудой ішла скула бяліца, гарлавіца, жабіца, і ўрошная, і прыгаворная, і 

падзіўная, і пагадная, і паглядная» [4, 198]; 

 скула: «Першым разком, божым часком, Маняю зваць, скулу 

выгавараць» [4, 196]; 

 ятры – высыпка на барадзе ў дзіцяці: «Ішоў гарэлы дзед гарэлым 

мостам да гарэлай бабы прасіць масла мазаці Івану раны, расшарпаны, 



разрываны. Штоб не ад’ятрывалісь, не раскідалісь ні пад поўняй, ні пад 

маладзіком, ні вавекі вяком» [4, 218];  

 астуда – скурная хвароба, прышчы, якія чэшуцца, не выключэнне і 

кароста: «Астуда-чуда, я цябе знаю, умаўляю, уклікаю з чырвонае крыві, з 

белай касці, з жоўтага мозгу, з салодкага мяса» [4, 220]; 

 падвей – хвароба, якая здараецца, калі прахопіць скразняком, 

параліч: «Ехаў Пудвей да на дзевяці каней, а з дзевяці на васемі, а з васемі на 

сямі, а з сямі на шасці, а з шасці на пяці, а з пяці на чатырох, а з чатырох да 

й на трох, а з трох да й на двух, а з двух да на адном» [4, 297]; 

 прытча – хвароба, якая сталася з невядомай прычыны; стаццѐ – 

хвароба, аслупяненне, стаянне слупам, адурэнне: «Прашу Госпада Бога і 

Духа Святога, стань, Бог, у помач, ангалы, на радась і стаццѐ і пасабіця мне 

вымераць, выгавараваць з раба божага і стаццѐ і прытчо – стаццѐ вадзяное, 

стаццѐ земляное, стаццѐ ветраное, стаццѐ агняное: земляное ў зямлю, а 

вадзяное ў ваду, а агняное на ‘гонь, а ветраное на вецер» [4, 296]; 

 чорная балесць – падучая; нéжыць – каўтун: «Угаварую зляк, 

дзядзінец, нервы, расстройства, нежыць, чорную балесць» [4, 311]; 

 каўтун: «Каўтун, каўтунішча-дурнішча, ад чаго ты ўзняўся? Ці 

ты з падзіўку, ці ты з пасілку, ці з цяжкага падымання, ці ты з цяжкага 

падыхання?» [4, 246]; 

 залатнік: «Залаты залатнічок, малады маладзічок, я цябе знаю, я 

цябе выгавараю, на сваѐм месцечку пастанаўляю» [4, 238]; 

 лішай: «Лішаю, лішаю, я цябе рашаю – // Я цябе рашаю, як свінням 

мяшаю» [4, 222]; 

 рожа: «Ты рожа, рожа! Ты вазрастала і да цела грэшнага 

прыйшла; хутчэй жа расці да расцвітай і, звяўшы, з твару прападай» [4, 

216]; 

 дзяцінец – хвароба маленькіх дзяцей, якая праяўляецца ў 

перыядычных прападках з сутаргамі і стратай прытомнасці: «Цэркаўку не 

рабілі, да дзіцяці дзядзінец лячылі» [4, 345]; 

 красушнік, краснуха – заразная дзіцячая хвароба з чырвонай 

высыпкай на целе: «Красушнік, сухотнік, ламотнік, пякотнік, не хадзі, не 

крышы з гарачай крыві» [4, 349]; 

 колка, колікі: «Ішоў Бог дарогаю і сустрэў колюку» [4, 364]; 

 зубішча – як зубы растуць ды баляць: «Дубішчы, вазьміця ў раба 

божага зубішчы, у верх вярховыя, а ў бок бакавыя, а ў корань каранявыя, із 

цемя із палуцемя, із куткоў із палукуткоў, із шчаляпей із палушчаляпей, із 

касьцей, із ясных вачэй» [4, 190]; 

 грыжа: «Як етаму дрэву на пні не стаяць, корнеў не пускаць, 

лісцьеў не распускаць, так каб у етага (імя) грыжы не бываць» [4, 226]; 

 начніцы – калі дзеці курчацца і крычаць ад болю, не спяць ноччу, 

лічыцца, быццам іх катуюць начніцы – маленькія і злосныя духі ночы: 

«Вячэрняя зара-зарыца, забяры ў майго дзіцяці плач і начніцы» [4, 333]; 



 ліхаманка – хінця, хінцюха, цѐтка, цяцюха, варагуша, трасца: «На 

полі, на кіяні стаіць дуб Ракітані; на том дубі дванаццаць какатоў, на тых 

на дванаццаці какатах дванаццаць Цяцюх (цѐтак, ліхаманак), яны 

зжадаліся, у раба божага сабіраліся» [4, 253]. 

Што тычыцца ведыйскіх замоў, то трэба адзначыць, што ў класічнай 

індыйскай медыцыне існавала тэорыя трох асноўных складнікаў, якія 

састаўлялі арганізм чалавека, жывѐлы, а таксама космас: гэта вада, агонь і 

вецер. Напрыклад, у замовах на вылячэнне і на доўгалецце ў Атхарваведзе 

знаходзіць сваѐ выражэнне ўяўленне аб тым, што замаўляльнік узнаўляе 

жыццѐ ці здароўе хворага чалавека. Такім чынам, размова ідзе пра нейкае 

сімвалічнае падабенства касмаганічнаму акту. Менавіта таму ў розныя 

варыянты касмаганічных міфаў уключаюцца эпізоды пра стварэнне лекавых 

раслін. Хваробы ў ведыйскіх замовах носяць агульны характар, звычайна іх 

цяжка атаясамліваць. Напрыклад, сустракаецца такая хвароба, як якшма. Гэта 

самая агульная назва для хваробы. У тэрміналагічным ужытку слова 

«якшма» (aksma) абазначае клас хвароб, якія выклікаюць схудненне: «З вачэй 

тваіх, з ноздраў, // З вушэй, з падбародка // Якшму галаўную – з мозгу, // З 

языка я вырываю ў цябе!» [2, 60]. Па меркаванні адных, якшма абазначае 

сухоты, па меркаванні другіх, сухоты абазначае джанья (jāyānya), якая 

ўяўляе сабой адну з разнавіднасцей якшмы. Увогуле, вядомы рад 

разнавіднасцей якшмы, сярод якіх неаднаразова згадваецца «царская якшма» 

(rājayaksma). Добра засведчана ў Атхарваведзе хвароба, якая называецца 

такман (takman) – ліхаманка, апісаная ў замовах ў многіх яе разнавіднасцях: 

сезонная, якая чаргуецца і інш.: «Гандхары, муджавантам, // Ангам, 

магадхам // Мы ўручаем ліхаманку, як пасылаюць чалавеку каштоўнасць» [2, 

65]. «Пастаянную і восеньскую, // Ліхаманку халодную і спякотную, // 

Летняй пары і пары дажджоў –  // Я застаўлю знікнуць!» [2, 65]. «Паклон 

пякучай, трасучай, // Васпламяняючай, магутнай!» [2, 66]. «Няхай прагоніць 

Агні адсюль ліхаманку! // (Няхай прагоняць яе) Сома, давільны камень, 

Варуна, чысты помысламі, // Алтар, ахвярная салома, ярка пылаючыя дровы! 

// Няхай знікне проч нянавісць!»  [2, 63]. З такманам разам нярэдка 

ўзгадваюцца такія хваробы, як баласа (balāsa) і каса (kāsa). Баласа – няясная 

хвароба, якая суправаджаецца пухлінай ці набуханнем тканак: «Усю баласу 

прымусь знікнуць, // (І) якая знаходзіцца ў членах, і якая – у суставах» [2, 65]. 

Згодна аднаму з каментатарыяў, рытуал лячэння ад баласы складаўся з таго, 

што па рацэ пускалі чарот і хворага мылі гэтай вадой з дапамогай галінкі 

святога дрэва, прамаўляючы замову. Каса – гэта  кашаль. Узгадваюцца 

страўнікавыя хваробы, жаўтуха (hariman), вадзянка (jalorada), хвароба сэрца 

(hrdyota), разнавіднасці рэўматызму (viskandha, samskandha): «Няхай 

падымуцца ўслед за сонцам // Хвароба сэрца і жаўтуха твая!» [2, 66].  

Хвароба кшэтрыя (ksetriyá літар. «палявая» ад слова ksétra «поле»), па 

апісанні індыйскага каментатара, была заразнай хваробай, якая забівала 

цэлыя сем’і, магчыма, спадчынная, якая мела розныя формы. Не выключана, 

што яна была эндымічнай, г.зн. звязанай з пэўнай мясцовасцю: «Калі 

кшэтрыя нагнала цябе // З-за варыва, якое прыгатоўваецца, – // Я ведаю 



лякарства ад яе, // Я прымушу знікнуць у цябе кшэтрыю» [2, 62]. Даволі 

часта сустракаюцца назвы хвароб, невядомых для саміх індыйскій вучоных, 

напрыклад: апва, вісалья, віндрадха, вацікара, аладжы, вацікрыта [2, 32–33]. 

Персанажна-хранатопны ўзровень ў беларускіх лекавых замовах 

прадстаўлены вельмі шырока: тут сустракаюцца і вобразы-персанажы, 

вобразы-локусы (ці прасторавыя  вобразы) і вобразы памочнікаў 

(пасрэднікаў, якія дапамагаюць выгнаць хваробу). 

Даволі часта хваробы выступалі ў выглядзе персаніфікаваных асоб, у 

вобразе чалавека, часцей за ўсѐ жанчыны. Тут сказаўся ўплыў 

антрапаморфных уяўленняў. Скула ў беларускіх замовах малюецца як 

«скула-скуліца, красная дзявіца». Часам заяўляецца,  што вядома колькасць іх 

— дванаццаць скул («я вас усіх дванаццаць знаю...»). Азначэнні скул 

указваюць на іх паходжанне (прыдумная, прысмешная, нагаворная і г. д.). 

Скула выступае ў выглядзе дванаццаці, у іншых выпадках сямідзесяці сямі 

дзяўчат або цѐтак. Хвароба праяўлялася па-рознаму, бо кожнаму яе этапу 

адпавядала асобная істота (цяцюха і інш.), таму і выганялі не адну якую-

небудзь з іх, а ўсе дванаццаць: «Усіх святых на помач папросім, і  Міхаілу і 

архіілу, суддзю праведнага. На полі, на кіяні стаіць дуб Ракітаній, на том 

дубі дванаццаць какатоў, на тых на дванаццаці какатах дванаццаць Цяцюх 

(цѐтак ліхарадак); яны зжадаліся, у раба  божага сабіраліся. Вы, дванаццаць 

Цяцюх, выхадзіця з раба божага: вам у ѐм ня быць, вам зь яго вон выхадзіць, 

з жыл, з пажыл, з гаручай крыві,з галавы і з ног. I хадзіця на сіяньскія лугі, — 

там калінавыя кусты, — вы там будзеця гуляць, і калінавыя лугі і зялѐныя 

лугі вытрасаць, ну вас аттудава ніхто ня будзець высылаць» [4, 253]. Такія 

ж персаніфікаваныя і іншыя хваробы — залатнік, каўтуніца, рожа, каўтун і 

інш.: «Каўтун, каўтунішча-дурнішча, ад чаго ты ўзняўся? Ці ты з падзіўку, 

ці ты з пасілку, ці з цяжкага падымання, ці ты з цяжкага падыхання?» [4, 

246]. «Залаты залатнічок, малады маладзічок, я цябе знаю, я цябе 

выгавараю, на сваѐм месцечку пастанаўляю» [4, 238]. «Лішаю, лішаю, я цябе 

рашаю – // Я цябе рашаю, як свінням мяшаю» [4, 222]. «Ты рожа, рожа! Ты 

вазрастала і да цела грэшнага прыйшла; хутчэй жа расці да расцвітай і, 

звяўшы, з твару прападай» [4, 216].  

Згадваецца ў лекавых замовах і зара-зараніца як маці, прычым 

атаясамліваецца найчасцей з Божай Маці: «Прачысту мамку на помач 

вызываю. Святая гасподня, вялікая зара-зараніца, рабы божай Дар’і 

памашніца» [6, 60]. 

У беларускіх замовах ад болю зубоў папулярны вобраз месяца. 

Даследчыца М. В. Кудрашова разумее месяц як хтанічнае боства, ва ўладзе 

якога дараваць здароўе (дакладней, нячуласць, як у нябожчыкаў, да болю 

зубоў). Па замовах маладзік бывае ў Адама (першачалавека), дзе бачыць 

людзей, якія ядуць каменні, але зубы ў іх пры гэтым не баляць. Лічыцца, што 

месяцу падуладны мѐртвыя людзі. 

Маюць сваю спецыфіку вобразы памочнікаў. У некаторых замовах 

хвароба і боль не атрымалі канкрэтнай характарыстыкі, хаця і тут яны 

выступаюць як нешта матэрыялізаванае, што можна ўзяць у рукі, вынесці, 



разбіць і г. д. Барацьба з хваробай, знішчэнне яе часам набываюць 

фантастычную афарбоўку. На думку першабытных людзей, хваробу можна 

было выгрызці, выкляваць, вырваць. Відаць, некаторыя балячкі так і 

выдалялі — своеасаблівая першабытная хірургія, пра што засталіся 

напамінанні ў замовах ад грыжы. У замовах гэта можа даручацца птушкам, 

напрыклад ворану. Ён абавязкова чорны, у яго жалезная (залатая, срэбная, 

мядзяная) дзюбка, кіпці, або «кокацця», адпаведна залатыя, срэбныя, 

жалезныя,  шарсцяныя крыллі, драцяны хвост. Воран звычайна сядзіць у 

гняздзе на дубе (дуб без карэння, без какатоў і без вярхушкі). Другі варыянт 

— на дубе 12 какатоў, на тых какатах 12 гнѐзд, у адным гняздзе сядзіць 

чорны воран. Воран дзюбкай выклѐўвае хваробу (звіх, боль, чэмер, патніцу), 

кіпцюрамі выдзірае, крыллямі вымятае. Месца ворана ў некаторых 

беларускіх замовах часам займаюць арол, сокал, ястраб:  «... сядзіць  ястраб,  

глазы  ясныя, кокаты вострыя, сам рабы, хвост доўгі»;«...на тых дубцах 

сядзіць сізы арол з залатой дзюбкай, з сярэбранымі какцямі». У ведыйскіх жа 

замовах хвароба малюецца як няпэўная шкодная субстанцыя, якая 

выганяецца з розных частак цела, нават з тых, у якіх гэтая хвароба ніякім 

чынам не можа знаходзіцца. 

У беларускіх замовах згадваюцца царскія вароты, дзверы, замок. Так, 

пры родах лічылася неабходным адчыняць вароты (адчынялі нават царскія 

вароты ў царкве пры цяжкіх родах), дзверы, адмыкаць усе зашчапкі, 

расшпіляць гузікі не толькі ў парадзіхі, але ў прысутных і г. д.: «Няма пары 

— няма й травы, царськія вароты пазапіраны і кворткі пазамыканы. Прыдзя 

пара — парасце трава, царськія вароты па'дпіраюцца і кворткі 

па’дмыкаюцца, моладцу ці дзявіцы на свет можна выйсці» [4, 331].  

Страла ў беларускіх замовах успрымаецца як ахоўны сродак ад 

сурокаў: лагічнае развіццѐ — неабходнасць засцерагчы парадзіху і асабліва 

немаўля: «Ішла маць Прачыстая і нясла дванаццаць ключоў, адмыкала 

дванаццаць замкоў. Яна замочкі адмыкала, царскія вароты адчыняла і з цела 

младзенца выпускала. Ці шчука, ці шчуканец, вылезь з цела скоранька, 

ручанец. Ішла Прасвятая Багародзіца з калянай стралой і стралой 

выстраліла і па чыстаму полю ўрокі-прарокі размятала» [4, 327]. 

У беларускіх замовах ад болю зубоў прысутнічае вобраз мерцвяка ці 

мѐртвага цела, якое не адчувае ніякага болю, чаго няма ў ведыйскіх тэкстах. 

Справа ў тым, што магічная формула суправаджалася і магічным дзеяннем, 

якое ўзнікла на глебе параўнання: да хворага месца датыкаліся «мѐртвай» 

косткай, гэтым самым перадаючы яму нячуласць да болю.  

Вобраз вады бадай што самы распаўсюджаны ў беларускіх замовах, 

гэта адрознівае іх ад ведыйскіх. «Вадзіца-царыца», якая змывае карэнні, 

каменні, лічыцца універсальным сродкам, здольным змыць не толькі 

хваробу, але і ўрок, зглаз і г. д. [3, 77]. 

Маюць сваю адметнасць вобразы-локусы, ці прасторавыя вобразы. 

Згодна з меркаваннямі М. В. Кудрашовай, цэнтрам, кропкай прасторы ў 

беларускіх лекавых замовах з’яўляецца дрэва ці камень: «На моры, на акіяне, 

на востраве Буяне ляжыць гарачы камень Алатыр» [4, 156]. «На моры, на 



кіяні, на востраві на Буяні стаіць дрэва, на дрэві цар воран сядзіць» [4, 158]. 

Астатняя прастора групуецца вакол таямнічага цэнтра, які абкружаны 

аб’ектамі, што ахопліваюць яго коламі. Дуб стаіць на востраве, востраў 

знаходзіцца пасярод мора-акіяна. Прадрэва ў беларускіх замовах – дуб.  

«У беларускай традыцыі дуб – дрэва, што існавала яшчэ перад пачаткам 

свету. На ім трымаліся вада, агонь і зямля. Паводле калядных песень, дубы 

з’яўляліся пасярод першаснага акіяна-хаосу з жалудоў, якія ўпусцілі птушкі-

дэміургі, або з першапасаджанага дуба зляцелі два галубы, з дна першаакіяна 

яны дасталі пясок і камень, а тыя сталі матэрыялам для стварэння зямлі, неба, 

нябесных свяціл. Дуб з яго сімвалізмам цэлага і частак стаў увасабленнем 

найсакральнейшай кропкі Сусвету, яго восі і зыходнага пункта адліку прастора 

і часу» [6, 37]. Магія каменя мела ў нашых продкаў такое ж важнае значэнне, 

як і магія дрэва, і таксама была звязана з паняццем цэнтру. У замовах камень 

Алатыр-Латыр – аналаг свяшчэннай гары – прастола Бога або кургана – 

узгорка-выратавальніка падчас патопу. М. В. Кудрашова лічыць, што камень 

мае нейкае асаблівае значэнне ў традыцыйнай культуры індаеўрапейскіх 

народаў, бо многія старажытныя свяцілішчы так ці інакш звязаны з камянямі. 

Камень у культурных традыцыях – фундамент не толькі будынка, а 

універсальны базіс. Ва ўсіх цывілізацыях, нават, так бы мовіць, «драўляных», 

якою была, бясспрэчна, і славянская, усе алтары заўсѐды каменныя. Яны давалі 

магчымасць на іх гарэць агню, а самі не згаралі. Такім чынам, Алатыр-камень – 

сусветны алтар, ачаг, звязаны з агнѐм. А «агонь мог быць для дагістарычнага 

чалавека першым увасабленнем боскага». Ёсць і іншы погляд, які якраз, 

магчыма, найбольш датычыць тэксту замоў: «Паколькі алтар уяўляе сабою 

«кропку пераходу» паміж часам і вечнасцю, яго ўспрымалі як пахавальню» [6, 

39]. 

Вельмі часта ў беларускіх замовах той прадмет або асоба, да якіх 

звяртаюцца з просьбай для вырашэння нейкай гаспадарчай патрэбы або для 

лячэння хваробы, знаходзяцца дзесьці вельмі далѐка, у нейкай уяўнай, 

абстрактнай далечыні, у іншасвеце, але гэтая далячынь, гэты ўяўны свет 

абавязкова прадстаўлены вадой – «морам» або «акіянам» або тым і другім 

адначасова. У замовах зафіксаваліся пазітыўныя ўяўленні пра ваду як месцы 

знаходжання звышнатуральных сіл, што здольныя аказаць дапамогу. Гэта 

месца, па сутнасці, можна кваліфікаваць як рай у праваслаўных – месца 

светлых, добрых сіл. Аднак можна зрабіць выснову пра тое, што вада 

асацыіруецца таксама і з іншасветам – месцам знаходжання 

звышнатуральных «светлых» сіл. Пра ваду захаваліся не толькі пазітыўныя, 

але і негатыўныя ўяўленні. Пра гэта сведчыць матыў адсылання, выгнання 

нейкай хваробы: «Ад касці боль адхінаем, на мхі, на балоты, на чорныя воды 

адсылаем: вада збягаець, гэтую боль адцінаець» [4, 173]. «Адпраўляю цябе 

(скулу) на чарата, на балата, на ніцыя лозы, на быстрыя воды, на сіняе 

мора» [4, 205]. «Вада-вадзіца, рака-царыца, зара-зарніца. зніміце таску-

кручыну за сіняе мора ў марскую пучыну, дзе людзі не ходзяць і на конях не 

ездзяць, як у марской пучыне серы камень» [4, 381]. Можна меркаваць, што 

гэта звязана з уяўленнямі старажытнага чалавека пра іншасвет. Адсылалі 



хваробы (скулу, удар) у адзінае месца, адкуль, па ўяўленні старажытных 

людзей, нельга было вярнуцца, – у іншасвет.  

У ведыйскіх замовах персанажны ўзровень прадстаўлены не так 

шырока і разнастайна, як ў беларускіх. Вобразы-персанажы сустракаюцца 

даволі рэдка. У замовах ведыйскай эпохі згадваюцца плямѐны, да якіх 

адсылалася хвароба: «Няхай пойдзе яна снова да махаўрышаў» [2, 63]. «Яе 

дом – муджаванты. // Яе дом – махаўрышы. // Толькі нарадзілася ты, 

ліхаманка, // Адразу стала як дома сярод балхікаў» [2, 63]. «Гандхары, 

муджавантам, // Ангам, магадхам // Мы ўручаем ліхаманку, як пасылаюць 

чалавеку каштоўнасць» [2, 65]. Гэта плямѐны, якія займалі аддаленую 

перыферыю ведыйскага арэала: махаўрышы, муджаванты – горнае племя, 

якое жыло ў Гімалаях, балхікі – племя, якое жыло на крайнім паўночным 

захадзе (сучасная акруга Балкх Паўночнага Аўганістана), гандхары – 

атаясамліваюцца з плямѐнамі пасляведыйскай традыцыі, якія жылі на 

паўночным захадзе (сучасная вобласць Равалпіндзі – Пешавар), ангі – у 

палійскай традыцыі вядомы ангі, якія пражывалі на сучасным Усходзе 

Біхарэ, магадхі – адно з плямѐн, якія жылі на усходзе. Можна зрабіць 

выснову, што ў ведыйскіх замовах, дзякуючы ўказанню плямѐнаў, мы 

даведваемся пра больш-менш канкрэтныя геаграфічныя месцы адсылання 

хваробы.  

У ведыйскіх замовах ад крывацѐку сустракаецца вобраз трох 

бязбратніх сясцѐр, які адсутнічае ў беларускіх: «Прэч уходзяць жанчыны – // 

Вены – у чырвоным адзенні // Як бязбратнія сѐстры, // Няхай спыняцца яны з 

разбітым бляскам!» [2, 69] Тут тры бязбратнія сястры абазначаюць вены. 

«Бязбратнія сѐстры» таму, што, па індыйскіх звычаях, калі ў бацькоў была 

дачка, але не было ніводнага сына (сітуацыя бязбратняй сястры), то, калі тая 

выходзіла замуж, яна павінна была застацца ў бацькоўскай хаце. Таму генезіс 

такога эпічнага вобраза магчыма патлумачыць іх побытавым значэннем ці 

вытокам.  

Значнае месца ў ведыйскіх замовах адводзіцца вобразам-памочнікам, 

якія вельмі адрозніваюцца ад беларускіх. Тут згадваецца давільны камень, з 

дапамогай якога выціскаўся сок са святой расліны сомы, і прадметы 

ведыйскага рытуала, якія маглі абагаўляцца – алтар, ахвярная салома і дровы 

ахвярнага вогнішча: «Няхай прагоніць Агні адсюль ліхаманку! // (Няхай 

прагоняць яе) Сома, давільны камень, Варуна, чысты помысламі, // Алтар, 

ахвярная салома, ярка пылаючыя дровы! // Няхай знікне проч нянавісць!»  [2, 

63]. У якасці памочнікаў выступаюць таксама і розныя лекавыя расліны: 

 піппаллі – дапамае гаенню ран: «Піппаллі – лекі ад пашкоджанняў, 

// А таксама лекі ад ран. // Яе прыгатавалі багі, // Тую, якой дастаткова для 

жыцця» [2, 80]; 

 лакша – лекавае рэчыва для вылечвання ран, якое здабывалася з 

раслін. 

Вобразы-локусы дастаткова рэдкія ў лекавых замовах. «Ашватха – 

месца прыбыцця багоў, // На трэцім небе адсюль. // Там багі дасталі куштху 

– // Вока бессмяротнасці» [2, 63]. У гэтай замове згадваецца дрэва ашвахта, 



якое лічылася святым дрэвам, служыла ў старажытнаіндыйскай міфалогіі 

правобразам Сусветнага Дрэва. Адзінае, што ўказвае на прастору, – гэта 

назвы плямѐнаў, пра якія размова ішла вышэй. 

Такім чынам, нават на падставе невялікага матэрыялу ведыйскіх замоў 

мы паспрабавалі даказаць, што ўсѐ ж такі магчыма вызначыць узроўні 

безэквівалентнасці ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах, што дае нам 

магчымасць з вялікай доляй верагоднасці вызначыць шэраг прыкмет, якія 

абазначаюць несуаднесенасць таго ці іншага элемента (ці вобраза). Таму мы 

можам гаварыць пра адрозненні ў праявах культурна-бытавога кампаненту ў 

беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах. 
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