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SUMMARY 
«Origin «Cruel romansa»» in Belarus Essence of the 

genre «Cruel romansa» and its origin is considered in 
article in Belarus. 
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этналогіі і фалькларыстыкі БДПУ 

СУТНАСЦЬ І ЗМЕСТ МЕТЭАРАЛАГІЧНЫХ  
АКАЗІЯНАЛЬНЫХ АБРАДАЎ 

Аказіянальнымі (лац. occasionalis – выпад-
ковы) прынята называць абрады, якія ўзнаўля-
юцца ў быце не рэгулярна, а толькі пры неаб-
ходнасці ці ўзнікненні асаблівых, часцей крытыч-
ных, крызісных акалічнасцей. Аб’ектам такіх 
абрадаў з’яўляюцца прыродныя сілы і стыхіі, 
якія сталі прычынай узнікнення крызісу і звяр-
танне да якіх абумоўлена светаўяўленнем і ма-
гічнымі вераваннямі чалавека ў традыцыйным 
грамадстве. Рытуальныя дзеянні характарызу-
юцца рухомасцю, своеасаблівым характарам 
працякання абрадавага часу, залежным ад жыц-
цёвых абставін, якія выклікалі правядзенне да-
дзеных абрадаў. Спецыфіка аказіянальных аб-
радаў цесна звязана з характэрнымі асаблі-
васцямі асноўнай прычыны іх правядзення: 
крызіснай ці крытычнай сітуацыі, якая можа да-
тычыцца розных сфер жыцця – прыродных з’яў, 
здароўя чалавека ці свойскай жывёлы, бытавых 
сітуацый. У залежнасці ад гэтага можна ўмоў-
на падзяліць аказіянальныя абрады на некалькі 
груп: метэаралагічныя, звязаныя са здароўем, 
бытавыя.  

Асаблівасцю выканання аказіянальнай аб-
раднасці з’яўляецца тое, што чалавек не мог 
прадказаць і прадугледзець наступленне кры-
тычнага моманту, што абумоўлівала наяўнасць 
прымхлівага страху перад ім. Гэты аспект вы-
яўляе кансерватыўнасць і канстантнасць ака-
зіянальнай абраднасці. Аказіянальныя абрады 

накіраваны на змяненне крызісу, які спрыяў па-
рушэнню жыццёвага рытму, і ўмацаванне га-
рантыі немагчымасці далейшага ўзнікнення та-
кіх сітуацый. 

Спецыфічнымі асаблівасцямі адрозніваюц-
ца метэаралагічныя аказіянальныя абрады, 
неабходнасць правядзення якіх выклікана ка-
таклізмамі надвор’я, такімі, як:  
• мароз. Звычаі яго заклінання заснаваны на 

лічэнні лысых, пры гэтым ужываліся спецы-
яльныя слоўныя формулы з выкарыстаннем 
імён знаёмых лысых. Абрады і звычаі заклі-
нання марозу маглі быць звязаны з гукавы-
мі падабенствамі праяўленняў прыроднай 
з’явы (мароз) і асаблівасцей знешняга вы-
гляду чалавека (лысы). У славесных фор-
мулах абраду выкарыстоўваліся сімваліч-
ныя словы: «хлоп», «трэсь», што магло на-
гадваць пахлопванні па макушцы лысага 
чалавека, з аднаго боку, і гукавыя асацыя-
цыі да моцнага марозу, з другога боку: «На 
галаву (такога і такога) хлоп!», «Пятрусь лы-
сы – трэсні мароз!» [14, с. 99]. 

• град. На яго спыненне або прадухіленне бы-
лі накіраваны абрады, звязаныя з «сустрэ-
чай» граду хлебам-соллю, з выкарыстаннем 
хлебнай лапаты і іншых сімвалічных прад-
метаў: грамнічных свечак, асвечанай вярбы, 
ручніка і г. д. У абрадах, накіраваных на спы-
ненне граду, было распаўсюджана выкідван-
не на вуліцу тых прадметаў, якія звязаны з 
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печкай, – хлебнай лапаты, дзяжы або века 
ад дзяжы, ухвата і г. д. Лічылася, што такім 
чынам градавую хмару сустракаюць хлебам 
[7, с. 77]. Выкарыстанне гаспадарчых пры-
лад, звязаных з хлебам, магло быць абумоў-
лена тым, што град прыносіў вялікія страты 
ўраджаю, і таму па асацыяцыі сімвалічныя 
дзеянні з гэтымі прадметамі ва ўяўленні лю-
дзей павінны былі ўздзейнічаць на прырод-
ныя сілы і змяніць сітуацыю ў станоўчы бок. 
У такіх абрадах таксама шырока выкарыс-
тоўваліся хрысціянскія атрыбуты: свечкі, 
асвячоная вярба, абраз святога Міколы, якія 
былі закліканы ў спалучэнні з іншымі магіч-
нымі сродкамі адагнаць градавую хмару і са-
дзейнічаць спыненню граду і дажджу: «Як 
сыпане град, у нас выносяць хутчэй на двор 
дзяжу, лапату, а то века з дзяжы, а на яго 
кладуць вобраз святога Міколы» [13, с. 13]. 

• бура, навальніца, маланка. З мэтай абароны 
хаты ад удараў Перуна, супраць «раз’юша-
най буры», «каб разагнаць навальнічныя 
хмары», праводзіліся абрады, таксама звяза-
ныя з пачуццём страху, якое выклікалі вы-
шэйназваныя з’явы прыроды. Зрабіць ма-
гічнае ўздзеянне былі закліканы дзеянні з 
грамнічнымі свечкамі, асвячонымі зёлкамі, 
гарачым вуголлем, вербнымі галінкамі, хлеб-
най лапатай і інш. [18, с. 56]. Удары грома і 
маланка ва ўяўленнях людзей былі засна-
ваны на тым, што Бог забівае злых духаў, 
чорта, якія ўцякаюць і хаваюцца, і таму не-
абходна было адагнаць іх ад сябе, каб паз-
бегнуць сустрэчы з імі. Небяспечным лічыла-
ся і прысутнасць у хаце падчас буры хатніх 
жывёл, што тлумачылася іх здольнасцямі 
ўзаемадзейнічаць з нячыстай сілай. Пры на-
вальніцы лічылася мэтазгодным сядзець у 
хаце, запальваць грамнічную свечку і маліц-
ца. Надзейным сродкам супраць буры было 
таксама паленне зёлак, асабліва купальска-
га зелля, чарнобыльніку, палыну і іншых. 
Шырока выкарыстоўваліся сімвалічныя дзе-
янні раздзірання сланечніка ці алешыны, 
якія візуальна нагадвалі разыходжанне на-
вальнічных хмар [7, с. 75]. Дзеля забеспя-
чэння абароны ад удараў маланкі, якая маг-
ла выклікаць пажар, праводзіліся абрады, 
звязаныя з захаваннем грамавых стрэл [12, 
с. 272–273]. 
З прыходам хрысціянства вялікае значэнне 

ў аказіянальных абрадах супраць навальніцы 
набылі царкоўныя сімвалы і атрыбуты: абраз 
святой Агаты, абрус, на якім свяціліся велікод-
ныя стравы і г. д. З выкарыстаннем гэтых рэчаў 
выконваліся сімвалічныя дзеянні: «трэба вынес-
ці на падворак абрус, на каторым ксёндз свян-
цонае свянціў на Вялікдзень, і тым абрусам пе-

ражагнаць хмару на ўсе чатыры стораны света, 
то яна на чатыры часці расступіцца» [11, с. 214]. 
• дождж, паводка. Правядзенне такіх абрадаў 

было выклікана дажджлівым надвор’ем; яны 
былі накіраваныя на тое, каб спыніць дождж 
і адагнаць хмары. Сімвалічнымі прадметамі 
ў гэтых абрадах выступалі асвячоныя косці 
або мяса, якія закопвалі ў зямлю або спаль-
валі, драўляная лапата, дзяжа і іншыя. У 
абрадавых дзеяннях, накіраваных на спы-
ненне дажджу, вялікае значэнне мела выка-
рыстанне хлебнай лапаты: «трэба, каб гас-
падыня перажагнала яе (хмару) лапатаю ад 
хлеба і палажыла на страсе» [18, с. 54]. Вы-
кананне такіх абрадаў было звязана з суп-
рацьстаяннем дзвюх стыхій: вады і агню. 
Для таго каб адагнаць хмары, кідалі на агонь 
зелле, адчынялі комін, палілі на прыпеку 
асвячонае зелле і г. д. [13, с. 14]. Ролю пас-
рэднікаў паміж людзьмі і прыроднымі сіламі 
часцей выконвалі так званыя «чараўнікі», 
якія мелі незвычайныя здольнасці і павінны 
былі здзейсніць пэўныя магічныя рытуалы 
для змянення крызіснай сітуацыі. Людзі ве-
рылі, што «каб адагнаць хмары, чараўніку 
трэба скінуць з сябе світку, вывернуць яе – 
і хмары адразу разыдуцца» [5, с. 62]. 

• засуха. Да ліку аказіянальных абрадаў адно-
сяцца звычаі выклікання дажджу ў час засу-
хі: сімвалічнае заворванне або баранаванне 
перасохлага вадаёму або дарогі; забіванне 
жабы, вужа, рака, крата, разбурэнне мураш-
ніка і інш. Прычынай засухі часцей лічылі па-
хаванне на могілках чалавека, памерлага не 
сваёй смерцю [17, с. 107]. Увогуле вада ў аб-
радах выклікання дажджу займала вядучае 
месца, а таксама прадметы, звязаныя з ёю: 
вядро, калодзеж, бутэлька, гладыш і г. д. 
Абрады выклікання дажджу маюць падоб-

ныя элементы ва ўсіх славянскіх народаў. У бе-
ларускай абраднасці вылучаецца некалькі ас-
ноўных спосабаў, якія павінны былі забяспе-
чыць ва ўяўленні чалавека магічнае ўздзеянне 
на нябесную водную стыхію. Адным з самых 
распаўсюджаных спосабаў было наладжванне 
хрэсных хадоў вакол вёсак, палёў. З прыходам 
хрысціянства абавязковым удзельнікам такіх 
абрадаў быў святар, які правіў малебен на по-
лі або каля вадаёма. Рытуальнымі дзеяннямі 
ў гэтым абрадзе выступала сімвалічнае палі-
ванне поля вадой: «Калі хочуць, штоб пайшоў 
дождж, то нясуць на поле воду з сямі калодзісяў 
і разліваюць яе па пашні» [13, с. 19]. Матыў 
аблівання вадой прысутнічае ў разнастайных 
варыянтах аказіянальнага абраду выклікання 
дажджу, гэта звязана з сімвалічным прайгра-
ваннем вырашэння крытычнай сітуацыі. Пры 
правядзенні хрэсных хадоў важнымі моманта-
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мі былі: само наведванне могілак, чытанне ма-
літваў на могілках, здзяйсненне рытуалу паліван-
ня вадой магіл самазабойцаў або тапельцаў. 
Паколькі ў беларусаў існавала вера ў незвы-
чайныя магчымасці памерлых уздзейнічаць на 
жыццё жывых, то тлумачэнне засухі часам бы-
ло звязана з тым, што «лішняя вада ў вялікай 
колькасці спатрэбілася тапельцу, які, не насы-
ціўшыся вадою пры жыцці, хоча яе яшчэ больш 
пасля сваёй… смерці» [11, с. 216]. 

З выкліканнем дажджу быў звязаны звычай 
кідання ў калодзеж разнастайных рэчаў: гарш-
коў (або чарапкоў разбітага гаршка), гладышоў, 
чыгункоў, таксама ў калодзеж сыпалі мак ці ка-
ноплі [17, с. 102–103, 105]. Пры гэтым даволі 
значным быў момант крадзяжу гэтых прадме-
таў, нягледзячы на тое, што ў народным уяў-
ленні крадзеж лічыўся смяротным грахом.  

Найбольш распаўсюджаным спосабам ма-
гічнага ўздзеяння на нябесныя водныя сілы бы-
ло сімвалічнае баранаванне вадаёмаў, дарог 
і вуліц. Дзеля гэтай мэты збіраліся жанчыны 
(часцей старыя) або маладыя дзяўчаты, яны 
распраналіся або здымалі верхнія спадніцы, 
запрагаліся ў саху і баранавалі вуліцу, дарогу 
або высахлы вадаём. Значным момантам бы-
лі трохразовыя паўторы дзеянняў і хаджэнні па 
коле: вакол вёскі, вакол поля або па крыжы. 
Падчас баранавання ўдзельніцы спявалі цар-
коўныя песні. Дз. Зяленін вылучае ў гэтым абра-
дзе пэўную магічную сувязь матыву выклікання 
дажджу з «адкрыццём» зямных вод: «з магічна-
га мыслення: …адкрыццё падглебавых, падзем-
ных вод павінна было выклікаць… адкрыццё ня-
бесных вод, гэта значыць, дажджу» [6, с. 5]. 

Абрад выклікання дажджу ў некаторых рэ-
гіёнах быў звязаны з вырабам «абыдзённага» 
ручніка або кашулі, якія мелі магічную абарон-
ча-ачышчальную сілу, якую надаваў ім калек-
тыў жанчын, стварыўшы іх за адзін светлавы 
дзень ці суткі. З такім сімвалічным прадметам 
сяляне абыходзілі вакол вёскі або вакол поля, 
чыталі малітвы. Пры вырабе «абыдзённага» 
ручніка таксама існавалі некаторыя абмежаван-
ні ў выбары ўдзельнікаў: часцей палатно вы-
раблялі ўсе жанчыны вёскі, а прадзеннем і 
ткацтвам займаліся толькі ўдовы і падлеткі-дзяў-
чаты, што падкрэслівала неабходнасць «чыс-
ціні» выканаўцаў, якая выяўлялася ў працяглай 
безграхоўнасці старых жанчын і цнатлівасці ма-
ладых дзяўчат. Гэтую рытуальную чысціню ра-
зам з прагай жадання адагнаць бяду яны як 
бы перадавалі свайму магічнаму сродку ўздзе-
яння на прыродныя сілы. Стварэнне «абыдзён-
ных» рэчаў даследчык А. Байбурын звязвае з 
«рытуальным абнаўленнем» «свайго» свету. 
Гэтая рэч была «ідэальна новая і чыстая, якая 
не паспела састарэць у працэсе вырабу», яна 

з’яўлялася «ўвасабленнем ідэі абноўленага 
жыцця» [3, с. 150]. Магічная сіла «абыдзённі-
ка» была ў канцэнтрацыі калектыўнай энергіі, 
укладзенай у яго выраб. 

Значнае месца ў аказіянальных абрадах 
займаюць язычніцкія ўяўленні і вераванні, рэшт-
кі якіх захаваліся і трансфарміраваліся ў рыту-
альныя дзеянні выклікання дажджу. Сярод іх 
вылучаецца сімвалічнае ахвярапрынашэнне 
воднай стыхіі. У некаторых месцах для бараць-
бы з засухай праводзілі «пахавальны абрад» 
сімвалічнай ахвяры, напрыклад, саламянага пу-
дзіла. Часам у ролі ахвяры выступалі жывёлы: 
рак, жаба, вуж, крот. Іх падвешвалі або закоп-
валі ў зямлю для выклікання дажджу. Пры гэ-
тым абрадавыя дзеянні суправаджаліся плачам, 
жалобнымі песнямі і галашэннямі, што вызна-
чае сувязь паміж аказіянальнай і пахавальнай 
абраднасцю. Названыя жывёлы маглі разгля-
дацца таксама і як віноўнікі засухі, паколькі ва 
ўяўленні чалавека яны мелі незвычайныя маг-
чымасці і былі звязаны з іншым светам. 

Такім чынам, аказіянальныя абрады выклі-
кання дажджу на Беларусі праводзіліся нас-
тупнымі спосабамі: хрэсныя хады з малебнамі 
на палях, каля вадаёмаў, калодзежаў; навед-
ванне могілак, паліванне магіл; баранаванне 
вадаёмаў, дарог і вуліц, палёў, крыніц; выраб 
«абыдзённага» ручніка ці кашулі; прынясенне 
ахвяры (сімвалічнай або жывой істоты). 

Беларускія аказіянальныя абрады выклікан-
ня дажджу з’яўляюцца найбольш старажытны-
мі, паколькі ўтрымліваюць архаічныя язычніцкія 
элементы, звязаныя з пакланеннем прыродным 
стыхіям і з’явам. Метэаралагічныя аказіяналь-
ныя абрады праводзіліся падчас узнікнення ка-
таклізмаў надвор’я, якія былі небяспечнымі для 
чалавека і яго гаспадаркі. Выкананне абрадаў, 
якія павінны былі ўздзейнічаць на прыродныя 
з’явы, звязвалася з пакланеннем людзей дзвюм 
стыхіям: воднай і агнявой. Гэта вызначала спе-
цыфіку іх правядзення з выкарыстаннем прад-
метаў, якія мелі сімвалічнае дачыненне да ва-
ды або агню, выкананнем рытуальных тэкстаў 
са зваротам да названых стыхій (або канкрэт-
ных прыродных з’яў), правядзеннем абрадавых 
дзеянняў, накіраваных на наладжванне магіч-
ных сувязей паміж зямнымі і нябеснымі эквіва-
лентамі воднай і вогненнай стыхій і г. д. 
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SUMMARY 
The point of meteorological occasional rites, which 

are reproduced in family life by reason of different weat-
her cataclysms such as frost, hail, rain, thunderstorm and 
so on, is considered. The specific distinguishing featu-
res of occasional ritual activities, verbal texts, ritual attri-
butes and the membership of participants are defined. 

УДК 82.09 
Т.П. Хоміч, выкладчык кафедры беларускай літаратуры БДПУ 

ДЫЯЛЕКТЫКА ДАБРА І ЗЛА  
Ў МАСТАЦКАЙ КАНЦЭПЦЫІ А. ПЫСІНА 

Паэтычная канцэпцыя чалавека і свету 
Аляксея Пысіна ўключае ў сябе самыя розныя 
аспекты быцця лірычнага героя і разам з тым 
раскрывае сацыяльную, духоўную, маральна-
этычную сутнасць беларуса на значным (у кан-
тэксце літаратурна-грамадскага працэсу) прас-
торава-часавым адрэзку – 60–70-я гады ХХ ста-
годдзя. Вынікам творчай дзейнасці паэта стала 
не толькі ўзноўленая ім панарама жыцця, але 
яшчэ і цэласная сістэма поглядаў на чалавека, 
яго месца ў свеце і сусвеце, асэнсаванне шля-
хоў рэпрэзентацыі сучаснікам духоўна-мараль-
ных каштоўнасных ідэалаў і жыццёвых арыенці-
раў, выпрацаваных продкамі. 

Час найбольшага мастацкага плёну А. Пы-
сіна (1960-я гг.) пазначаны фарміраваннем но-
вай грамадскай свядомасці, не скаванай догма-
мі і забаронамі, якіх пазбаўлялася і тагачасная 
літаратура, арыентуючыся на паглыбленне ін-
тэлектуальнага пачатку, паэтычна-філасофскае 
спасціжэнне рэчаіснасці. Слова «думы» і вы-
творныя ад яго сталі дамінантнымі пры выяў-
ленні аблічча часу, чалавека, свету, што пацвяр-

джаюць творчыя набыткі такіх майстроў слова, 
як А. Куляшоў, М. Танк, С. Дзяргай, П. Макаль, 
С. Гаўрусёў, А. Вярцінскі і інш. Развіццё тален-
ту А. Пысіна таксама было звязана з асэнса-
ваннем анталагічных філасофскіх паняццяў, 
найбольш важных пытанняў духоўнага існаван-
ня чалавека і народа. З кожнай новай кнігай 
паэт усё больш заглыбляўся ў жыццё, шмат-
стайнасць яго праяў і сувязей, маральны, інтэ-
лектуальны, эмацыянальны змест. Сутнаснае 
разуменне, мастацка-творчае ўвасабленне фі-
ласофіі быцця адбывалася праз вопыт жыццё-
вых і творчых дарог, праз адыход ад вобразна-
эстэтычнай стэрэатыпнасці (што часам мела 
месца ў першай кнізе «Наш дзень», 1951), праз 
пераадольванне ўласнай прыроднай «сціпла-
сці і замкнёнасці» [5, с. 14].  

Значнае месца ў светапоглядных пошуках 
паэта займае адна з фундаментальных філа-
софскіх праблем – праблема дабра і зла. Зва-
рот да яе навуковага вывучэння ў святле сучас-
ных літаратуразнаўчых напрацовак і падыходаў 
бачыцца апраўданым і актуальным. Даследа-
ванне мастакоўскіх набыткаў праводзілася пас-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У




