
6362

зразумець, пра што будзе iсцi гаворка ў вершы. Усяго iлюстрацый-заставак у збор-
нiку 38. Найбольшая колькасць тых, дзе намаляваны жывёлы i птушкi (12), раслiны 
i кветкi (11). Цiкава, што выяў дзяўчынак i хлопчыкаў тут аднолькавая колькасць: на 
трох паказаны хлопчыкi i на трох дзяўчынкi.

У зборнiку М. Танка «Блiкi сонца» было выяўлена 70 вершаў i 59 IЛЮСТРАЦЫЙ, 
ЯКIЯ НАПОЎНIЦУ РЭАЛIЗУЮЦЬ ТРЫ АСНОЎНЫЯ ФУНКЦЫI МАЛЮНКАЎ ДА 
МАСТАЦКIХ ТВОРАЎ: iнфармацыйную, эмацыйна-псiхалагiчную, эстэтычную. 

Сярод тыпаў iлюстрацый у кнiзе найбольшая колькасць сюжэтна-тэматычных 
iлюстрацый-заставак i iлюстрацый-канцовак, на якiх паказана беларуская прыро-
да, шчаслiвыя цiкаўныя дзецi, звяры i птушкi. Прызначэнне такога iлюстрацыйнага 
матэрыялу – дапамагчы маленькаму чытачу засяродзiць увагу на змесце твора, параз-
важаць над тэмай, раскрыць метафарычнасць воразаў, убачыць асацыятыўнасць i на-
цыянальны каларыт вершаў паэта.

Паласныя iлюстрацыi зборнiка, як правiла, закрытыя i размешчаны сярод вер-
шаў. На iх паказаны найбольш значныя падзеi твораў. Разваротных i абарочных iлю-
страцый, функцыя якiх адлюстраваць менш значныя падзеi твора, у зборнiку няма. 
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Дрозд Д. Я. (Мiнск, Беларусь)
АГIЧНАЯ АСНОВА БЕЛАРУСКАЙ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦI

Прысутнасць магiчных рытуалаў i дзействаў у вясельнай абраднасцi абу-
моўлена неабходнасцю ўздзеяння на жыццёвыя сiлы чагосьцi звышнатуральнага, 
больш моцнага, чым практычная дзейнасць чалавека. Магiчныя дзеяннi надзвычай 
разнастайныя. Адны з iх уяўляюць сабой вельмi простыя рухi, жэсты, словы; другiя 
характарызуюцца сiнтэзам розных сродкаў i прыёмаў (пераправанне, чытанне склада-
ных слоўных формул, спецыфiчныя дзеяннi i атрыбутыка).

Па сваёй мэтавай накiраванасцi сакральныя дзействы, якiя ўключаюцца ў склад 
вясельнай абраднасцi адпавядаюць наступным вiдам магii: любоўнай, ахоўнай, пра-
дуцыруючай магii «першага дня». На жаль, да нас дайшлi толькi iх рэшткi, якiя стра-
цiлi сваю былую семантыку i прызначэнне. Іх тэхнiка выканання стала надзвычай 
простай. Любоўная магiя звязана з вераю ў iснаванне звышнатуральных апекуноў 
кахання i шлюбу (стыхii i з’явы прыроды, некаторыя прадстаўнiкi жывёльнага свету, 
святыя). Гэта адзiн з самых устойлiвых i папулярных вiдаў, што тлумачыцца крынi-
цай яго ўзнiкнення – спрадвечнымi адносiнамi памiж поламi. Ахоўная магiя павiн-

на аберагчы маладую пару ад уздзеяння лiхiх сiлаў, што надзвычай важна падчас iх 
далучэння да новай сацыяльнай якасцi. Прадуцыруючая, як i магiя «першага дня», 
заклiкана забяспечыць сям’ю плоднасцю, багаццем, шчасцем, спрытам гаспадароў 
у працы, iх добрымi адносiнамi з родам i суседзямi.

Любоўная магiя заключае ў сабе сiнтэз магiчных законаў падабенства i кантакту, 
узаемаадносiны якiх лiчылiся найбольш спрыяльнымi для дасягнення пастаўленай 
мэты. З iм цесна звязаныя такiя магiчныя з’явы, як любоўная варажба, тлумачэнне 
прыкметаў i сноў, вербальны сродак уздзеяння («прысушкi», «адсушкi») i розныя 
магiчныя дзействы, цесна звязаныя з выкананнем асноўнага рытуалу. Згодна з паста-
ноўкаю канчатковых мэт, вышэйзгаданыя састаўныя часткi знайшлi арганiчную су-
вязь з часам падрыхтоўкi да вяселля i самой урачыстасцю, пры гэтым трэба заўважы-
ць, што варажба i расшыфроўка сноў i прыкметаў у большасцi выпадкаў належыць да 
перадвясельнага перыяду, у той час як астатнiя прыёмы шырока прымянялiся пры па-
дрыхтоўцы i правядзеннi цырымонii, калi з найвялiкшай шчырасцю шукалi падтрым-
ку звышнатуральных сiлаў, бо «тры днi вяселля», як уяўлялi, вызначаюць характар 
будучага сямейнага жыцця маладой пары.

Нашы продкi верылi, што калi зрабiць пэўныя дзеяннi тыпу скручвання, злiвання, 
ссыпання, звядзення, то можна будзе чакаць добрых вынiкаў i пры зводзiнах маладых. 
лiчылi, што падчас вяселля (пераломны момант у жыццi маладой пары, якi вызначае 
iх будучае жыццё) дзяўчына i хлопец павiнны заўсёды быць разам, як мага блiжэй ад-
зiн да аднаго, каб i ў далейшым жыць у згодзе i шчасцi. «У нас сягоння васкрэсенне, 
/ Начынаецца Манечкiна вяселле. / Вiно з мёдам злiваецца на пiццё, / Пара людзей 
злучаецца на жыццё» [2, с. 304].

Падчас сватання галоўнай мэтай выканання магiчных дзеянняў было забеспячэн-
не поспехаў у дадзенай справе. Перад тым, як адправiцца ў сваты, маладыя цi хто-не-
будзь з яго родных чытаў замову, каб не атрымаць адмовы. «Сват апярэзваўся сала-
мяным путам, дзеля таго, каб Бог дапамог спутаць маладых» [1, с. 191] (№ 752). У 
некаторых мясцовасцях хлопец дарыў дзяўчыне лапцi цi пояс, якiя сам плёў. Пры 
гэтым пра сябе чытаў пэўную слоўную формулу, дзе прасiў звышнатуральныя сiлы 
дапамагчы яму «сплесцi», «скруцiць» сваё жыццё з жыццём дзяўчыны.

Збiраючыся да шлюбу, маладая цi яе сяброўкi непрыкметна ўкалвалi ў шлюбнае 
адзенне iголку з абкручанай вакол яе нiткай, каб «скруцiць» (злучыць) пару. Выход-
зячы з хаты, дзяўчына пераступала праз замкнуты замок, якi потым хавалi, а ключ ад 
яго тапiлi ў калодзеж (неразрыўнасць сямейнага саюзу).

З храма маладыя ехалi ў адной павозцы, каб быць разам усё жыццё. Дарэчы, на 
вяселлi маладая пара павiнна была заўсёды быць разам, не прапускаць нiкога памiж 
сабой. «Просты народ верыў, што калi мiж жанiхом i нявестай хто-небудзь цi руку, цi 
наўмысна яшчэ што-небудзь працiсне – будзе разлад» [1, с. 217] (№ 884).

Падчас застолля маладыя ядуць з адной мiскi, п’юць з адной чаркi. У некаторых 
мясцовасцях яны павiнны сядзець за сталом, узяўшыся за рукi. Пры гэтым рука мала-
дога, як гаспадара ў сям’i накрывала руку дзяўчыны.

Магiчную функцыю мелi i пажаданнi маладым, якiя выказвалi госцi: «дару торбу 
грэчкi, каб памiж маладымi не было нiякай спрэчкi», «дару цябе дугой, каб не хадзiў 
да другой», « каб малодка i малады жылi як галубы».

Выкарыстанне праёмаў i сродкаў ахоўнай магii характэрна для ўсiх этапаў белару-
скага вяселля. Але асаблiвая iх сканцэнтраванасць уласцiва абрадам, якiя выконвалiся 
да вянчання, падчас вясельнага застолля, ад’езду маладой да маладога i перад першай 
шлюбнай ноччу.

У зборную суботу сяброўкi маладой рыхтавалi для яе вясельны ўбор. Гэтай справе 
ўдзялялi вялiкую ўвагу, бо ў гэтым адзеннi дзяўчына правядзе ўвесь наступны дзень, 
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самы адказны час перад уступленнем ў «новае» жыццё. Вясельны ўбор павiнен быў 
ахоўваць дзяўчыну ад уплыву звышнатуральных сiлаў гэты пераходны час. Адным 
з апатрапееў было льняное адзенне, аздобленае ахоўнай вышыўкай. У народзе здаўна 
верылi, што лён валодае магiчнымi функцыямi, адпужвае нячыстую сiлу, бо з льня-
ных нiтак робяць кноты для царкоўных свечак.

Перад тым, як iсцi на пасад, маладая чытала ахоўныя малiтвы да хрысцiянскiх 
святых. У больш раннiя часы яна iшла на пакланенне Сонцу, прасiла яго знiшчыць 
усе яе ранейшыя грахi, аберагчы ад лiхiх духаў i злога вока. Рэшткi салярнага культу 
характэрны для ўсiх вясельных абрадаў.

Забаранялася маладым пад вянец ехаць на канi, якi хоць раз вазiў нябожчыка на 
могiлкi. Выязджаючы з двара, уся працэсiя праязджала праз агонь, раскладзены ў ва-
ротах. Усiх вясельнiкаў абмахвалi цi абкурвалi дымам раслiнаў-апатрапеяў, у першую 
чаргу зёлкаў, асвечаных у храме.

У некаторых раёнах Беларусi iснавала павер’е, згодна з якiм маладым за вясель-
ным сталом забаранялася сядзiцца ў тым месцы на покуцi, дзе сыходзяцца лавы. Іх 
крыжападобнае размяшчэнне нагадвала раздарожжа – адно з месцаў знаходжання 
нячыстай сiлы.

Пад прадуцыруючай магiяй разумеюць «магiчныя абрады, якiя маюць адносiны 
не толькi да промыслаў, але i да iншых вiдаў гаспадарчай дзейнасцi» [3, с. 477]. Буду-
чай сям’i былi неабходныя i ўраджайнасць, i прыплод жывёлы. І каб дасягнуць гэтага, 
чалавек клiкаў на дапамогу звышнатуральныя сiлы, каб яны прынеслi ўдачу, надзею 
i знiшчылi няўпэўненасць i негатыўны вынiк. Заручыцца падтрымкаю вышэйшых 
iстотаў людзi iмкнулiся i ў нараджэннi шматлiкага i здаровага патомства. Па народных 
уяўленнях, не толькi чалавек можа ўздзейнiчаць на раслiны, але i апошнiя здольны 
ўплываць на чалавека. Напрыклад, маладой раiлi мець пры сабе спарыш, каб было 
шмат дзяцей i багацця. Такога ж вынiку чакалi i ад зерня, насыпаючы яго ў абутак 
маладым, у бутэлькi гарэлкi на застоллi, на пасадную дзяжу. 

Маладая павiнна была садзiцца не на голую лаўку, а на пакрытую ручнiком цi ка-
валкам палатна. У гэты час на вiду не павiнна было быць нiякага пустога посуду, каб 
будучае жыццё маладых не было бедным, «пустым».

У час пасаду. маладая садзiлася на дзяжу, пакрытую вывернутым кажухом (ад-
паведнiкам мядзьвежай шкуры). Па народных уяўленнях, пры гэтым яна набывала 
якасцi жывёлы-татэма: здароўе, багацце, плоднасць.

Едучы ў храм, маладая не павiнна была нiчога есцi, бо мышы будуць псаваць 
увесь ураджай яе палеткаў; ёй нельга было сядзець скрыжаваўшы ногi, каб гэтым на 
звышнатуральным ўзроўнi не пашкодзiць будучаму нараджэнню дзяцей.

Падчас каравайнага абраду iснаваў звычай, калi жанчыны падскоквалi на лаве як 
мага вышэй, стукалi хлебнай лапатай у столь, каб забяспечыць добры ўраджай хлеба.

Гатовы каравай нельга было класцi на голы стол, а толькi на ручнiк цi на вечка 
хлебнай дзяжы, на якое было насыпана зерне. Выносiлi каравай для дзялення на руч-
нiку, яго кавалкi таксама бралi ў хустачкi.

Асаблiва вялiкая увага надавалася выкананню абрадаў прадуцыруючай магii пры 
падрыхтоўцы маладых да першай шлюбнай ночы. Яе маладыя праводзiлi ў каморы, 
дзе захоўвалася зерне; туды ж кiдалi шчаня цi кошку з кацянятамi. Прадуцыруючай 
функцыяй былi надзелены такiя вiды ежы, як курацiна i яйкi. Маладым давалi есцi 
смажанага пеўня (сiмвал пладавiтасцi), разрэзанае на дзве часткi курынае яйка цi яеч-
ню ў адной мiсцы, каб маладыя заўсёды былi разам, мелi шмат дзяцей i прыбытак 
у гаспадарцы.
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Жардзецкая А. У. (Мiнск, Беларусь)
УХОЎНЫЯ АРЫЕНЦIРЫ  
Ў ПАЭЗII МАКСIМА ТАНКА I ПIМЕНА ПАНЧАНКI
Паэзiя Максiма Танка i Пiмена Панчанкi – гэта люстэрка, у якiм адлюстравалася 

цэлая эпоха з усiмi дасягненнямi i заганамi нашага грамадства. Сваёй творчасцю пiсь-
меннiкi стварылi маштабна-фiласофскую, драматычна-напружаную выяву чалавеча-
га лёсу, далучанага да лёсу народа, яго гiсторыi. Таксама лiрыка М. Танка i П. Пан-
чанкi – гэта люстэрка душы, у якiм выявiлася надзвычай багатая гама чалавечых па-
чуццяў. Для абодвух творчасць была спосабам духоўнага далучэння да жыцця праз 
лiрычнае перажыванне свету. Паэтаў хвалююць фундаментальныя пытаннi чалавеча-
га быцця, лёс свету i лёс асобнага чалавека, тэма памяцi, часу, радзiмы, маральнага 
ўдасканалення чалавека. Яны шукаюць асноваўтваральныя духоўныя каштоўнасцi, на 
якiх грунтуецца нармальная, асэнсаваная чалавечая жыццядзейнасць i якiя здольны 
зберагчы асобу ў драматычных абставiнах канца ХХ стагоддзя. 

Сучасная лiрыка М. Танка i П. Панчанкi звернута да сацыяльнай свядомасцi чала-
века i прасякнута гуманiстычнымi памкненнямi. Асноўнымi крытэрыямi маральна-э-
тычнай трываласцi для мастакоў слова былi вера i вернасць – вера ў дабрыню i спра-
вядлiвасць, вернасць гуманiстычным iдэалам, пра што сведчаць назвы некаторых 
вершаў i асобных кнiг П. Панчанкi: «Чалавечнасць», «Сумленне», «І вера, i вернасць, 
i вечнасць» i iнш. Многiя творы М. Танка наскрозь прасякнуты ўслаўленнем чалаве-
ка, яго стваральнай мiсii. Гэта пераважна вершы з апошнiх зборнiкаў паэта «Збор ка-
лосся», «Мой каўчэг», «Errata»: «Жанчына», «Усё мае працяг жыцця…», «Не давайце 
таму хлеба…», «Уважна сочым…», «Столькi, столькi год дружылi…» i iнш.

М. Танк заўсёды «падвяргаў гуманiстычнай выверцы-аналiзу зменлiвыя з’явы 
i працэсы навакольнай рэчаiснасцi, удумлiва асэнсоўваў найноўшыя навукова-тэхнiч-
ныя здабыткi людской супольнасцi з пункта погляду iх адпаведнасцi чалавечай «са-
масцi», прыродзе i кожны раз пераконваўся у недасканаласцi грамадска-сацыяльнага 
жыцця, акцэнтаваў неабходнасць шанаваць i памнажаць спаконвечнае, багацце духоў-
нага свету насельнiцтва зямлi: справядлiвасць i дабрыню, чуласць i спагаду, шчырас-
ць i iнш.» [3, с. 143]. У кантэксце гэтых надзвычай важных думак i iдэй напiсаны 
вершы «Дрэвы памiраюць…», «На зары нашага крылатага веку…», «Тры паклоны», 
«Усё мае працяг жыцця…», «Праўда», «Іудавы сярэбранiкi» i шмат iншых.

Думка пра чалавека, яго выхаванне i духоўнае забеспячэнне – галоўнае ў творах 
як М. Танка, так i П. Панчанкi. Выхаванне сапраўднай асобы з моцным пачуццём ад-
казнасцi за свае справы – у цэнтры фiласофскага верша М. Танка «Ты яшчэ толькi 
намёк на чалавека…». На думку пiсьменнiка: «І толькi тады становiшся чалавекам, 
/ Калi ўсе могуць спадзявацца / На цябе» [5, с. 328]. У вершы «Праўда бывае часцей 
непрыгожая» пiсьменнiк дае сваё тлумачэнне, чаму ў свеце столькi няшчырасцi, кры-
вадушша. Бо «праўда бывае часцей непрыгожая, / Недагледжаная, бегае басанож, / 
Гэта толькi крыўда вяльможная / Блiшчыць, як забойцы нож» [5, с. 322]. Глыбокай 
фiласофскай думкай напоўнены верш «Я люблю людзей, якiя вераць…», у якiм, з ад-
наго боку, паэт пералiчвае самыя галоўныя сапраўдныя каштоўнасцi ў свеце: любоў, 
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