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Мiфасемантыка вобраза савы

у беларускiм традыцыйым фальклоры1

Сава – драпежная начная птушка атрада соу, у якой вялiкая круг-
лая галава, вялiкiя вочы i кароткая загнутая дзюба. Бел. сава, укр., рус.
сова, серб.-ц.-слав. сова, польск., н-луж. sowa, палаб. süwó, чэш., сла-
вац. sova, серб.-харв. с̀о̀ва, славен. sova, балг. сова, прасл. *sova ‘птуш-

ка Strix’ большасць этымолагау лiчыць гукапераймальным утварэн-
нем2. На Беларусi савой могуць называцца усе прадстаунiкi сямейства
савiных. На Палессi так намiнуецца сава вушатая, сава вялiкая, няя-
сыць шэрая, сiпуха, сыч дамавы, фiлiн (пугач)3.

Птушкi сямейства савiных – сава, фiлiн (пугач), сыч – даволi
актыуна семiятызуюцца мiфапаэтычным мысленнем беларусау i iн-
шых славян, з’яуляюцца частотнымi вобразамi беларускага фалькло-
ру i звычайна негатыуна ацэньваюцца. Пры такой адмоунай аксiяла-
гiзацыi савы значную ролю адыгралi яе шкоднiцтва, начная дра-
пежнасць. Нават савiнае пер’е не клалi у падушку, бо лiчылi, што
яно сапсуе яе – скруцiць курынае цi гусiнае пер’е у цвëрдыя скруткi.
Небяспека, якая зыходзiла ад гэтай птушкi, матывавалася не толькi

1 Гэтае даследаванне праведзена у межах задання “Зоологический код белорусской
традиционной духовной культуры (по записям ХIХ – нач. ХХI вв.)”, якое выконваец-
ца па Дзяржаунай праграме навуковых даследаванняу “Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества”, № дзяржрэгiстрацыi 20160897 ад 13.04.2016 г.
2 Этымалагiчны слоунiк беларускай мовы, гал. рэд. Г. А. Цыхун, т. 11: Р-С, Мiнск

2006, с. 284.
3 Н. В. Никончук, Полесские названия птиц, [в:] Лексика Полесья. Материалы
для полесского диалектного словаря, Москва 1968, с. 439–471.
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драпежнасцю апошняй, але i яе “усяведаннем” – баялiся, што сава
можа “прачытаць” думкi. Так, чалавеку, якi ведае пра гняздо якой-не-
будзь лясной птушкi, забаранялася “пасля заходу сонца гаварыць дру-
гому пра гэта гняздо, нават трэба старацца i не думаць пра яго; iнакш
яйкi цi птушаняты у гняздзе будуць знiшчаны “нашнiцай” (савою)”4.

Сава у вераваннях беларусау праз свае драпежныя схiльнасцi ды
начны лад жыцця адносiлiся да дэманiчных iстот, птушак iншасве-

ту, што адбiлася у парэмiях тыпу “Сава не родзiць сакала, а такога
чорта, як сама”; “Дзе сава i сыч, там носу не тыч”. “У фармаваннi
такiх уяуленняу сваю ролю адыграу i рабы (“Сава мая рабая, крыл-
лi твае тупыя”), жоута-шэры колер яе пер’я, якi у традыцыйным
успрыманнi апiсвае хтанiчнае, замагiльнае царства”5. Адмоуная аксiя-
лагiзацыя савы, зняважлiвае стауленне да яе як да iстоты, далучанай
да “чужога”, дэманiчнага свету, прадстаулена ва устойлiвых моуных
формах: “Першая жоначка як на небе зорачка, а другая жоначка як
у садзе пчолачка, а трэцяя жанiшча, як у лесе савiшча”, “Хоць сава,
абы з другога сяла”, “Там, дзе i совы не гукаюцъ”6. Асацыяцыя са-
вы з “чужым” светам i яе функцыя вяшчуннi выяуленыя у прыкмеце:
“Саву бачыць – спатканне”7.

Пры семiятызацыi савы вылучауся начны лад жыцця i адмет-
ны крык, што падкрэслена у загадцы: “Удзень спiць, а уночы кры-
чыць”8. Абедзве гэтыя характарыстыкi савы адбiлiся у яе намiна-
цыi – гл. вышэй назву птушкi “нашнiца” (так называюцца i iншыя
птушкi, актыуныя уначы, прыкладам пiшчуха).Узнiкненне слова “аса-
вець” ‘зрабiцца санлiвым, вялым’ таксама звязваецца этымолагамi
з уяуленнямi пра саву, якая актыуная уначы, а сонная удзень. Рус. со-
веть – ‘быць ачмурэлым, адкочваць вочы’, польск. sowieć ‘станавiцца
асавелым, смутным’ узыходзiць да сава, першапачаткова ‘стаць такiм,
як сава’, таму што совы, актыуныя ноччу, днëм становяцца апатыч-

4 Зямля стаiць пасярод свету... Беларускiя народныя прыкметы i павер’i: У 3 кн.,
кн. 1, уклад. У. Васiлевiча, Мiнск 1996, с. 125.
5 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава, [у:] Мiфалогiя беларусау. Эн-
цыклапедычны слоунiк, Мiнск 2011, с. 422.
6 Беларускiя прыказкi, прымаукi, фразеалагiзмы, склау Ф. Янкоускi, Мiнск 1992,
с. 130, 138, 233.
7 Зямная дарога у вырай: Беларускiя народныя прыкметы i павер’i: У 3 кн., уклад.
У. Васiлевiча, Мiнск 1999, кн. 3, с. 434.
8 Загадкi, рэд. А. С. Фядосiк, Мiнск 2004, с. 141.
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нымi i соннымi9; гл. таксама выслоуе: “ходзiць, як сава”10. Сава, якая
увасабляе драпежнасць, актывiзуецца у начны час, каторы нале-
жыць, паводле мiфалагiчных уяуленняу, не людзям, а дэманам, сама
успрымаецца як дэманiчная iстота, звязаная з вядзьмарствам (уз-
гадаем выразы: “кiдаецца на людзей, як сава”, “ведзьма ты кiеуская,
сава дурная”)11, з чортам. Можа непасрэдна сцвярджацца: “Сова –

сатана”12. У дзiцячай песнi запрошаную на пагулянку саву садзяць
“на покуце, // як лiхога беса”13. Паводле iншай песнi, сава прылятае
(нечакана з’яуляецца, “успадае”) з “чужога”, дэманiчнага свету (ле-
су, балота), прыносiць з сабой бязладдзе, разбурэнне, хваробы i зноу
вяртаецца “да лесу, да бесу”: “Паслухайце, малайцы, // Скажу вам на
пацеху: // На беднага вераб’я // Успала сава з лесу. // Руку й нагу
выбiла // I з хатачкi выгнала, // Некаму прыбыцi, // Яго баранiцi. //
Звалiуся верабейка // Звышэй сваей хаты, // Звыбiу бы, зламау карк, //
I стау ëн плакацi. // Пайшла сава да лесу, // Паляцела да бесу”. Дра-
пежнiцкi партрэт савы дапауняецца адпаведнымi характарыстыкамi
– яна “напаснiца”, “пазура”. Птушку ловяць, звязваюць, як ведзьму,
“па руках i нагах”, i збiраюцца пакараць смерцю праз чвартаванне,
паспавядаушы перад тым, як грэшнага чалавека: “Совушку злапалi, //
Як ведзьму, звязалi. // Звязалi саве ногi, // Звязалi ëй рукi, // Падалi
саву к кату, // У катнiя рукi. // Глюканосы журавей, // Пасабiсты
верабей // У крэслах пасядалi, // Саву бiць казалi. // – Ты, сава-на-
паснiца, // Будзеш чвартавана, // А нашто ты зачапiла // Верабейку
пана? // – Верабейка мой любы, // Хаця ж мяне не губi, //Што золата
маю, // Усë табе даю. // Сойка саву звязаную // На смерць спавяда-
ла, // Бувальнiчным платочкам // Вочы завязала. // Ах ты, сава –

пазура, // За што ж бiла вераб’я? // Гатуйся да смерцi, // Прыйдзе та-
бе умерцi...”14. У казцы “Вяселле вераб’я” падчас вясëлага банкету, якi
наладзiу верабей, з’явiлася сава i “нашаму вераб’ю дружбу разагнала”.
Адбылося гэта “апоуначы” – у той прамежак сутачнага часу (бясчас-
ся), калi, паводле мiфапаэтычных уяуленняу, актывiзуецца нячыстая
сiла i небяспечнае “чужое” можа уварвацца у “свой” свет: “Аж у ночы,

9 Этымалагiчны слоунiк..., с. 285.
10 Выслоуi, склад. С. Я. Грынблат, Мiнск 1971, с. 412.
11 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
12 Традыцыйная культура беларусау: У 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе:
У 2 кн., кн. 2, укл. А. М. Боганева i iнш., Мiнск 2013, с. 496.
13 Дзiцячы фальклор, склад. Г.А. Барташэвiч, Мiнск 1972, с. 257.
14 Тамсама, с. 264–266.
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апоуначы, сава прылятае: як хапiла вераб’я – крыла ададрала! Як ха-
пiла журауля – шыю перадрала! Як хапiла хрушчаля – напол разадра-
ла!”15. У казках з сюжэтам “шлюб вераб’я” таксама падкрэслiваецца
пауночны час з’яулення савы: “Скора стала з палноцы, сава прыляце-
ла, прыляцеушы, да за сталом села...”16.

Пра небяспеку, якая зыходзiць ад страшнай, агрэсiунай савы, непа-
жаданасць сустрэчы з птушкай уначы, згадваецца у шматлiкiх тэкс-
тах розных жанрау, прыкладам у дзiцячай песнi: “Iшоу жа я вечароч-
кам // З пауцëмнае ночы. // Сядзiць сава на дарозе, // Вытрашчыушы
вочы. // Я на яе гыля-гыля, // Дык яна прысела, // Каб не палка, не
чурбалка, // Яна б мяне з’ела...”17. Прычым уначы сава не проста пу-
жае сваiмi вялiкiмi вачыма, крыкам, але i гатовая выдраць вочы сваëй
ахвяры. Калi вясельнiкi пасля пагулянкi не жадалi “на ноч гледзячы”
пакiдаць гасцiнную хату, спявалi: “Мiкашэвiчцы, добрыя людзi, // Не
выпрауляйце нас сярод ночы, // Бо выдзерэ ды сава вочы. // А на да-
розе ды вярба стаiць, // А на вярбе ды сава сядзiць, // Яна сядзiць ды
азiраецца, // Пераезауцау дажыдаецца” [ФА18; Мiкашэвiчы Лунiнецка-
га р-на]. Паводле iншай гумарыстычнай вясельнай песнi, сава сядзiць
на горбе самiх сватоу, якiм i выдзiрае вочы: “Мы думалы, сваты бога-
ты, // Ажно горбаты, // А на горбу – вырба, // А в тiй вырбi – сова, //
Лапамы пырыбырае, // Сватам гочы выдырае» [ФА; Ляхавiчы Драгi-
чынскага р-на]. У сувязi з матывам “сава выдзiрае вочы” узгадваецца
вобраз ворана, якому таксама прыпiсана функцыя выдзëубвання вачэй
ахвяры.

Птушкi сямейства савiных, паводле народнай дэманалогii, з’яу-
ляюцца прыслужнiкамi нячыстай сiлы. Фiлiна (пугача) лiчылi
чортавым наймiтам, “каторы людзей пужае,штоб не мяшалi нячыстай
сiле. Ëн удзень сядзiць сярод глухой пушчы, у найбольшых нетрах, дзе
усе чэрцi сходзяцца, а уночы, як толькi угледзiць вогнiшча, то зараз
прыляцiць цiхачом, сядзе паблiзу на хвоi да неспадзявана як зараве:
ггггг!.. Бацюшкi свет, што робiцца. Бываламу да й то стане сумна,
а што ж таму, што першы раз нападзецца етая неспадзяванка? Добра,
калi за страху толькi трохi пусцiць у штаны, а то, глядзi, падчас яшчэ

15 Казкi пра жывëл i чарадзейныя казкi, рэд. В. К. Бандарчык, Мiнск 1971, с. 252.
16 Тамсама, с. 254.
17 Дзiцячы фальклор..., с. 260–261.
18 ФА – фальклорна-этнаграфiчны архiу вучэбнай фальклорна-крязнаучай лабара-
торыi БрДУ iмя А. С. Пушкiна (кiраунiк – I. А. Швед).
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i хiндзю (лiхаманку) схопiць”19. У прыведзеным тэксце акрамя семан-
тыкi пугача, як прыслужнiка нячыстай сiлы, звяртае на сябе увагу ло-
кус гэтай птушкi – як i датычна дэманау, iм выступае глухi лес. Цесная
сувязь птушак сямейства савiных з лесам i нават iх адмысловая патра-
нажная функцыя у дачыненнi да дзiкай прыроды высвечваецца у шмат-
лiкiх iншых кантэкстах. Так, у дзiцячым фальклоры прадстаунiкi гэта-
га сямейства выяуляюцца накшталт гаспадароу лесу: “Сядзiць сыч
на капе, // А сава на другой. // Гой-гой-гой, на другой. // Гой-гой-гой,
на другой. / У савы сыч пытае: // Хто у лесе гугае? // Гу-гу-гу! Гу-
кае, // Гу-гу-гу! Гукае. // Гу-гу-гу! Гукае. // Дрывасекi мае // Сякуць
лес у мяне. // Чах-чах-чах! У мяне. // Чах-чах-чах! У мяне. // I ся-
куць, i крычаць, // Каб звяроу напужаць // Пух-пух-пух! Напужаць, //
Пух-пух-пух! Напужаць, // Пух-пух-пух! Напужаць”20. Сава таксама
сцеражэ падземнае (тагасветнае) багацце, у тым лiку чарадзей-
ную “разрыу-траву”. У цэнтральнай Беларусi верылi,што сава як веш-

чуння ведае пра гэтую траву, якая дапамагае адчынiць любыя зам-
кi21. Лакатыуна сава можа звязвацца таксама з балотам, прыкладам:
“...Дрозд на рабiне, // Сава на балоце...”22.Усе локусы савiных – лясны
гушчар, балота i вярба (у якую, паводле парэмiй, закаханы таксама
чорт) – пазначаны далучанасцю да дэманiчнага свету.

Сава, якая жыве у мiфiчнай лясной, балотнай прасторы, куды ад-
сылаюцца хваробы, нячыстая сiла, сама стала асацыявацца з хвароба-
мi i смерцю. Яе з’яуленне у вëсцы успрымалася як вестка з таго свету,
прычым вельмi кепская, бо крык савы над хатай прадказвау самыя
розныя беды-няшчасцi23. “Крык савы над домам – дрэнны знак”24.
А крык “Астань сама!” цi “Сховай” вяшчау нябожчыка. “Успрыманне
савы як птушкi ведау i мудрасцi мае асновай тое ж далучэнне яе
да локусау iншасвету, да душау продкау, якiя i былi крынiцай iн-
фармацыi”25. Акустычныя праявы птушак сямейства савiных маглi
успрымацца як стогн, жаночы плач-галашэнне, што асацыявалася са
смерцю: “Як пугач стогне каля дому, то нехта хутка умрэ”26. Пры-

19 Зямля стаiць..., с. 121–122.
20 Дзiцячы фальклор..., с. 269.
21 А. В. Гура, Символика животных в славянской народной традиции, Москва
1997, с. 574.
22 Дзiцячы фальклор..., с. 202.
23 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
24 Зямля стаiць..., с. 124.
25 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
26 Зямля стаiць..., с. 122.
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чым iнтэрпрэтацыя крыку савы як жаночага цi дзiчага плачу добра
упiсваецца у яе сiмвалiчную асацыяцыю з жаночым пачаткам,

дзетанараджэннем, немаулятамi, як у загадках: “Плача, як дзiця,
а жыве у лесе”; “Плача баба на увесь лес, а па ëй нiякi бес”27. Крык
любой птушкi сямейства савiных каля чалавечага жытла трактавауся
як знак таго, што у хуткiм часе хтосьцi з сямейнiкау зменiць статус,
здзейснiць адзiн з трох мажлiвых “пераходау” – памрэ, возьме шлюб
цi народзiцца. “Яна [сава] крычыць i на хрэсьбiны, i на свадзьбу, i на
пахароны, крычыць гэта сава. А ужо як кугакаець, то, кажуць, ой, са-
ва кугакаець, будзiць у цябе малы”28. “Напрамак” гэтага “пераходу”
– “пуць” – канкрэтызуецца птушкай-“путькачом” праз змену пэуных
акустычных знакау (з крыкам “путь” звязана назва птушкi сямейства
савiных “путькач”): “Птiчка була, называла еi путькач. Еслi мае хто
вмэртi, то вiн прылытыть, на крышы сядэ i будэ страшным голосом:
“Пуууть, пуууть”, будэ крычаты – будэ обязательно покойнiк. А еслi
мае народытыся – прылытыть i будэ крычаты: “Кувы-ы, кувы-ы”.
У мынэ був хлопец, я ëго ны вэльмы любыла. Прылытiв той путь-
кач, сiв i засмеявся тры раза, як человек. Я пойшла до бабкы, вона
мнi кажэ: “До тыбэ прыйдэ хлопец, i ты ëго ны захочэш”. Так i було:
прыйшов до мынэ хлопец, ëго батько прыводыв, а мынэ аж смiх порвав,
i я засмеялася» (ФА; Вельямовiчы Брэсцкага р-на). Такiм чынам, гукi
птушак сямейства савiных iнтэрпрэтуюцца у трох асноуных аспектах:
1) працяглы стогн-плач, “страшнае” паведамленне пра “пуць” чала-
века на той свет, 2) смех, 3) дзiцячы плач, “кугiканне” (“Як пугач
кугiча, то каторась баба бярэменна ест удома”29). Найчасцей сустра-
каюцца першая i апошняя трактоукi гукау, якiя выдае сава, з адпа-
веднай iнтэрпрэтацыяй: смерць (хвароба) цi нараджэнне. “Калi сава
адгукаецца плаксiвым голасам, то хто-небудзь захварэе, калi стогне
працягла – прадказвае пахаванне; а калi голас савы упадабняецца пла-
чу дзiцяцi, гэта значыць, што хутка незамужняя жанчына будзе мець
нашчадка”30. Калi савiны крык нагадвае дзiцячы плач, – гэта прад-
казвае жанчыне мацярынства; калi сава крычыць iначай – чакай хва-
робу i смерць. Калi сава працягла крычыць над домам цi паблiзу дома:

27 Загадкi..., с. 141.
28 Полацкi этнаграфiчны зборнiк, вып. 2, Народная проза беларусау Падзвiння:
У 2 ч., ч. 2, склад. У. А. Лобач, У. С. Фiлiпенка, Наваполацк 2011, с. 327.
29 Зямля стаiць..., с. 122.
30 Тамсама, с. 122.
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“Пу-у-у-ць!”, – хворы абавязкова памрэ; калi ж яна паспешлiва ска-
жа “ку-гу!” i “па-вiу!” – тут хутка народзiцца дзiця. Калi пугач ка-
ля хаты крычыць: “Павiу!”, то там будзе дзiця; калi ж – “пуць!” –

будзе нябожчык31. Важным для “расчытання” савiнага паведамлення
з’яуляецца локус кугiкаушай птушкi. У прыватнасцi, размяшчэнне са-
вы на царкоуным крыжы падкрэслiвае значэнне крыку “пу-у-у-ць!” як
прадказання смерцi i указвае на таго, хто павiнен памерцi, – тутэйшы
святар32. Звярталася увага i на тое, квiчанне, крыкi савы “Ку-га, ку-
га!” чулiся каля хаты цi каля хлява: “Калi пугач квiчыць, як парася
каля хлява, то свiння парасят навядзе”33. Цiкава, што сава не проста
паведамляе пра нараджэнне дзiцяцi цi iншы “пераход” чалавека, але
валодае дзейснай магiчнай сiлай i можа непасрэдна уздзейнiчаць
на жыццë/смерць людзей. Паводле запiсу з Глыбоцкага р-на, “сава, як
кугакаець, яшчэ баба не бярэменная, усë-роуна накугакаець”34. Ня-
рэдка крык савы вяшчуе наражэнне менавiта бастарда (байструка):
“Як сава закрычыць у вëске, то дзеука недзе бярэменная ëсць”35.

“Менавiта судачыненне савы з продкамi у кантэксце архаiчнай
iдэi перасялення душау тлумачыць вераваннi беларусау, згодна з якi-
мi крык савы “Спавiй” або “Пi-i-лiп” вяшчуе нараджэнне гаспадыняй
дзiцяцi”36. Зрэдку крык указвау на адмысловы “двайны” пераход “на-
раджэнне-смерць” дзiцяцi. Так, М. Нiкiфароускi занатавау павер’е на
Вiцебшчыне, што калi сава крычыць працягла “ку-гу-у-у!”, наследу-
ючы заечы крык i так падманьваючы да сябе зайца, то гэтым яна
пацвярджае цяжарнасць маладухi, але у той самы час прадракае, што
цяжарнасць скончыцца або выкiдам, або нараджэннем мëртвага дзiця-
цi. “Вiдаць, дачыненне савы да тагасветных сiлау пауплывала на ра-
зуменне такiх крыкау як прадказання з’яулення пазашлюбнага дзiцяцi
(параун. называнне нагулянага дзiцяцi Багданам – дадзеным Богам,
а ва украiнскiх паданнях у пугача нават перасяляецца душа памерла-
га нехрышчонага немауляцi)”37.

31 Жыцця адвечны лад: Беларускiя народныя прыкметы i павер’i: У 3 кн., кн. 2,
уклад. У. Васiлевiча, Мiнск 1998, с. 235.
32 Тамсама, с. 235.
33 Зямля стаiць..., с. 122.
34 Полацкi..., ч. 2, с. 327.
35 Традыцыйная культура беларусау: У 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе:
У 2 кн., кн. 2..., с. 767.
36 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
37 Тамсама, с. 422.
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У жнiуных песнях вобраз савы таксама узнiкае у кантэксце тэмы
пазашлюбнага нараджэння дзiцяцi.У песнi “Сава разгулялася // У кра-
пiву схавалася” “упамiнанне савы у крапiве не выпадковае, а мiфала-
гiчна матываванае, калi улiчыць, што як саве, так i крапiве уласцiва
ярка выражаная жаночая сiмволiка, прычым з негатыунай каната-
цыяй (узгадаем, што у крапiве знаходзяць дзяцей, але толькi пазаш-

любных – крапiунiкау)”38. Паводле зафiксаваных на Палессi адказау
дзецям на пытанне адкуль яны узялiся, немаулят дае Бог, прыносяць
птушкi цi дзяцей знаходзяць у прыродных локусах. У жнiуных жа пес-
нях у прыродным локусе – жыце намагаюцца адшукаць не толькi само
дзiця, але i яго падацеляу – птушку (саву) i нават Бога (“старога бара-
датага мiфiчнага персанажа, звязанага з матывам дажынальнай “ба-
рады”): “Жнiце, жоначкi, жнiце, // Знайдзiце саву у жыце! // – А нам
сава не надабi, // Нам надабi бочачка з гарэлкай! // –Жнiце, жаночкi,
жнiце, // Знайдзiце бога у жыце! // – А нам бог не надабi, // Нам надабi
кугакала, //Што б часценька заплакала, // Мы ж бы яго скалынулi, //
Нашы б серадзiны аддыхнулi!”; “Жнiце, жнiчкi, жнiце, // А лавiце са-
ву у жыце. // – Нашто нам сава тая? // А трэба нам кугакала, // Да каб
яно заплакала...”39. У такiх рытульна-магiчных песнях вобразы савы
i Бога чаргуюцца: “У нас сення зажыначкi, // Дадуць жанкам гарэ-
лачкi // I сыр на талерачцы. // Будзем, сестры, жыта жаць // I у жыце
бога iскаць, // Нашлi бога за барылачкай, // З краснай гарэлачкай. //
Будзем, сестры, жыта жаць // I у жыце саву iскаць. // – А нам сава
не нада, // А нада нам кугакала, // Як прiдзем дамоу, // Каб хазяйка
спужалася, // Спужалася й заплакала”40. У гэтых архаiчных маты-
вах “жнiво” = “радзiны” сава (якая у вераваннях вяшчуе нараджэнне
байструка) заканамерна узнiкае у сувязi з нараджэннем “жнiунага дзi-
цяцi”-бастарда. Ля вытокау прыведзеных “жнiуных” i/цi “радзiнных”
рытуальных тэкстау ляжаць унiверсальныя уяуленнi, якiя фармiруюць
культ мацi-зямлi i семантычныя мадэль жнiва-народзiнау41. Пры раз-
глядзе афармлення дажынак па мадэлi радзiн даследчыкi згадваюць
вядомы запiс з Заходняй Прусii, зроблены В.Манхардтам i выкарыста-
ны Дж. Фрэзерам: “Дух зерня, пiсау Дж. Фрэзер, калi-нiкалi прымаюць

38 Тамсама, с. 422.
39 Жнiуныя песнi, рэд. А.С. Фядосiк, Мiнск 1974, с. 136–137.
40 Тамсама, с. 71–72.
41 О. А. Терновская, Ф. К. Бадаланова -Покровска, Жатвенный “ребеночек”
(к проблеме болгаро-лехитских соответствий), “Etnolingwistyka” 1995, № 7, с. 78.
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за дзiця, якога серп аддзяляе ад мацi. З гэтым уяуленнем мы сустрака-
емся у польскiм звычаi усклiкваць, звяртаючыся да жняца, якi зрэзау
апошнiя каласы: “Ты перарэзау пупавiну”. У некаторых мясцовасцях
Заходняй Прусii пудзiла, зробленае з апошняга снапа, называецца Pan-
chart i у яго загортваецца хлопчык. Пра жанчыну, якая вяжа апошнi
сноп..., гаворыцца, што яна “вось-вось народзiць”. Яна стогне, як пры
родах, а старая у ролi “бабулi” выступае як бабка-павiтуха. Напры-
канцы чуецца крык, што дзiця нарадзiлася; хлопец, завязаны у сноп
адразу пачынае плакаць i крычаць як новароджаны”42.

Шлюбна-эратычная сiмволiка савы прадстаулена у вясельным звы-
чаi – перад прыездам маладых са шлюбу займаць месца за сталом
жанчынамi, адна з якiх пераапранута як найбольш камiчна “мала-
дой”, iншая – “маладым”, астатнiя без пераапранання сядзяць свац-
цямi. На Брэстчыне такую “маладую” называюць савой з савянята-
мi. Сапраудныя сваты рознымi спосабамi выганяюць “саву” з-за ста-
ла, нават падпальваюць на ëй кудзелю (магчыма, адсюль выраз “са-
ва смаленая”), потым адкупляюцца. Савiная грамадка потым дапус-
кае розныя бясчынствы груба эратычнага характару, нападаючы на
дарослых мужчын43. Ф. Бадаланава i В. Цярноуская зауважылi, што
смалëнасць савы у фразеалагiзмах “сава смаленая”, “буде тябе сава
смаленая”, якiмi могуць перасцерагаць дзяучат, каб не нарадзiлi бай-
струка, цi звяртацца да нарадзiушай не у шлюбе дзяучыны, адпавя-
даюць смаленасцi рытуальнай курыцы падчас завяршэння вясельнага
абраду. Пры гэтым “смаленая курыца уяуляе з сябе прадукавальны
прадметны сiмвал. Сава смаленая – яго парадыйная моуная форма,
якая не мае уласнага прадметнага зместу”44. I далей: “Перакрыжа-
ванне матывау дзiцяцi i савы у павер’ях пра саву высвечваюць абра-
давую функцыю разгледжанага тэксту жнiунай песнi, што дазваляе
аднесцi яго да групы тых, якiя змяшчаюць мiфiчную пагрозу (сава)
падганяючых рытуальных дразнiлак. У рэальных тэкстах песнi... зы-
ходныя суадносiны матывау дзiцяцi i савы бываюць зацемненыя ма-
тывам лоулi мiфiчнай жывëлы – апекуна ураджаю. Дзякуючы гэта-
му матыву усталëуваецца карэляцыя вобразау савы i курыцы у цыкле

42 Тамсама, с. 67.
43 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
44 Ф.К. Бадаланова, О. А. Терновская, О сове смаленой (сова и курица), [в:] По-
лесье и этногенез славян: предварительные материалы и тезисы конференции, отв.
ред. Н.И. Толстой, Москва 1983, с. 143.
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абрадау, звязаных з жнiвом”45. У казках i песнях сава можа выяуляцца
як мацi (удава – “жыццë удавiнае – савiнае”), якая клапатлiва выхоувае
сваiх дзяцей, ганарыцца iмi, нягледзячы на тое, што для iншых яны
брыдкiя – гл. адпаведныя парэмii: “Гадавала сава дзецi i няма на што
глядзецi”;“I сава хвалiць сваë дзiця”46.

Калi старажытныя грэкi i рымляне саву лiчылi птушкаю, прысве-
чанай багiнi-грамоунiцы Атэне, а французы называлi яе вялiкiм або
малым герцагам, то беларусы бачылi у ëй “нейкае дзiва”47, чымсьцi
падобнае да чалавека i нечым да ката – “совы i пугачы – кашэчае

племя, бо яны i голавы маюць кашэчыя”48. Такое зблiжэнне адбылося
на падставе успрымання савiнай галавы як вялiкай, круглай, “з вушка-
мi” i вялiкiмi вачыма, што бачаць уначы, як i у ката, – гл. парэмii: “Са-
ва i уночы бачыць”; “Сава i уночы курэй бачыць”; “Сава спiць, а курэй
бачыць”49. Паводле этыялагiчнай легенды, незадаволеная атрыманы-
мi спачатку вачыма, сава прасiла Бога пра iншыя, якiя б так добра
бачылi уночы, як i удзень. Бог, задавальняючы яе просьбу, прымерыу
кацiныя вочы, але паколькi яны не маглi змясцiцца у савiных вачнiцах,
то, адцяушы галовы абодвум стварэнням, замянiу iх. Сава атрымала
кацiную галаву, а кот з галавою савы зрабiуся пугачом”50. «Не выклю-
чана у дадзеным выпадку i рэальная аснова такiх вераванняу, бо совы
знiшчаюць мышэй, за што iх называюць “ляснымi кошкамi”»51.

У паданнi пра узнiкненне назвы вëскi Гоцк сяляне абулi саву –

дзiуную iстоту у лапцi i павялi да пана: “Калiсьцi, дауно-дауно, нiхто
ужо не можа сказаць дакладна, колькi соцень год таму назад, калi яшчэ
русалкi спакойна жылi побач з людзьмi, жыхары вëскi злавiлi у лясоч-
ку ля балота нейкую цудоуную iстоту. Была яна чымсьцi падобная на
птушку i нечым падобная на чалавека. Былi у яе вялiкiя круглыя вочы,
моцныя крылы i вялiкiя лапы. Жыхары абулi гэтае стварэнне у лапцi
i вырашылi весцi да пана, якi жыу на другiм астрауку гэтага балота.
Людзi узялi гэтае цуда за лапы-крылы i павялi па кладках. А клад-
кi ударалiся аб ваду i раздавалася над балотам: “Гоц, гоц, гоц”. Так

45 Тамсама, с. 143.
46 Беларускiя прыказкi, прымаукi, фразеалагiзмы, склау Ф. Янкоускi. Мiнск 1992,
с. 115, 122.
47 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
48 Зямля стаiць..., с. 122.
49 Беларускiя прыказкi, прымаукi, фразеалагiзмы..., с. 335, 230.
50 Зямля стаiць..., с. 122.
51 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
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i узнiкла назва той мясцiны, на якой з цягам часу пасялiлiся палешукi,
якiя доугi час не ведалi, што гэта птушка – сава. Вось так i выйшла
“Гоцк”52. Сюжэт “саву пераводзяць за рукi па кладках” абыгрываецца
i па-iншаму, з прыцягненнем вобраза Божай Мацi: «Нашых людэй –

хто жыве i хто родывса в Восэмэровы дражняць “совы”. Кажуць: “Ро-
скажыце, як вы самы шлы по водi, а сову вэлы по бэрвах?” Колысь
в нас в Восэмэровы було вэльмо багато воды – багато було струг, бо-
лоты. Шчоб куда-то зайты на полэ або у другэе сэло, мостылы бэрвы
чэрэз стругы i ходылы по йiх, або було багато лiсу i було з чого класты
гэты бэрвы. Водын раз шлы восэмэроуцы на Всюночню в цэркву, в Ра-
чiцю. А ныч зауседы пэрэд Вэлыконнем вэльмi тэмная. Зашлы воны
в лiс, а там на бэрвы сэдыць сова. Поночы восэмыроуцы нэ позналi со-
вы, а подумалы, шчо гэто Божа Маты i вона хоча тожэ iцi у цэркву, да,
мусыць, утомылас iдучы. I ны здужае зайты – трэба йiй допомогчы.
Взялы воны йiйi за крылы (а думалы – за рукы) i повэлы сову на бэ-
рвах; бэрвы ж вузкiе – пройты можна по водному чоловiку – вот сова
iдэ по бэрвах, а самы брiдуць по водi. Завэлi воны сову до Радчiцка до
цэрквы, а там горiлы свэчкi. Прi вогнi вод iх побачылы восэмэроуцы,
шчо сову прывэлы у цэркву, а нэ Божу Матэр» [ФА; Харомск Столiн-
скага р-на]. У сувязi з прыведзеным тэкстам цiкавае адзiнкавае свед-
чанне, што саву на Палессi называюць “Божа Мать”53.

Пазiтыуная сакральная адзначанасць савы як дэмiурга, якi
прыносiць жолуд, а з яго вырастае Сусветнае дрэва (дуб) i пачынаец-
ца разгортванне Космасу, характэрна для валачобнай песнi: “Ляце-
ла сава з чыстага поля, // Нясла жолуд на крылочку. // Кiнула жо-
луд на багаты двор, на салодкi мëд, // На салодкi мëд, на жалезны
тын. // А з таго жалуда вырас дубок, // Вырас дубок тонак, высок, //
Тонак, высок, падгалiсты. // А на тым дубку чоран арол, // Чоран
арол гняздзечка уець, // Гняздзечка уець, яечкi нясець. // Тудым iшоу
слiчны панiчу...”54. Дарэчы, сувязь савы менавiта з дубам характэрна
i для iншых кантэкстау, прыкладам песнi, дзе сава надзелена высо-
кiм сацыяльным статусам i як нявеста знаходзiцца у цэнтры увагi
“бальшых” гасцей: “...На тым на дубу // На дубовенькiм, // На тым
на кляну // На кляновенькiм, // Там сядзела сава, // Сава-барыня. //
Нiхто саву не зазнау, // Нiхто саву не заведау. // Як зазналi саву, //

52 Легенды i паданнi, склад. М. Я. Грынблат, А. У. Гурскi, Мiнск 2005, с. 300.
53 А. В. Гура, Символика животных..., с. 575.
54 Валачобныя песнi, склад. Г. А. Барташэвiч, Л. М. Салавей, В. I. Ялатау, Мiнск
1980, с. 368–369.



326 IНА ШВЕД

Як заведалi саву // Два лунi белых, // Два другi мiлых. // Як засва-
талi саву, // Як забраталi саву // Ды за луня белага, // Ды за друга
мiлага. // Сабiралiся, саджалiся // Бальшэе члены к саве на свадзь-
бу: // Жорау – маëрам, // Арол – капiтанам, // Сыч – засядацель, //
Канюх – губернатар, // Ястраб быу повар – // Сем курэй гатовiу”55.
Адзначаная сувязь савы з дубам пакладзена у аснову падання пра
вëску Савiн Дуб: “Казау яшчэ дзед мой Ахрэм, што калiсьцi, як не бы-
ло дзярэунi, а стаяу бальшы дуб i на дубе вадзiлася сава. I вот вядуць
конi на начлег пасцiць i гавораць: “Куды павядзëм?” “А, – гавораць,
– павядзëм пад савiн дуб, дзе сава вадзiлася. Ад савы i пайшоу Савiн
Дуб. Пасялiлiся, стала дзярэуня, i называюць Савiн Дуб”56.

Для мiфасемантыкi вобраза савы, як вынiкае з прыведзеных тэк-
стау, характэрна амбiвалентнаць – з аднаго боку, гэтая птушка аса-
цыюецца з Божай Мацi, надзяляецца характарыстыкамi дэмiурга, вы-
сокiм, царскiм, статусам, а з iншага – належыць да дэманiчнага свету
i як iзгой пераследуецца iншымi птушкамi, жыве у адзiноцтве.

У сюжэце пра пачварную птушку Кука (СУС – 221В*), па назiраннях
А. Гуры, цiкава праламiуся вобраз сыча (савы, фiлiна), выявiлiся яго
адносiны i лексiчныя сувязi з зязюляй, матыу птушынага цара i iншыя
матывы. У даунiя часы, да патопу, жыла велiзарная птушка Кук –

цар птушак. Седзячы на трох дубах, Кук з’ядау велiзарную колькас-
ць птушак i надумау з iх касцей пабудаваць хату. Сава ж была у яго
за служку. Птушкi дамовiлiся забiць Кука i у разведку паслалi зязю-
лю, якая клiкала Кука: “Куку!” цi “Кук-Кук!”. Кука забiу сокал або,
паводле iншых варыянтау, Кук аказауся дауно памерлым. “А сова як
почула, шо Кук помэр, то она стала ховаца от всих пташок. В дэнь она
не летае, бо бьють ее вси пташки”57.

Маюцца i iншыя тлумачэннi, чаму сава вымушана хавацца ад пту-
шак, пры гэтым адначасова можа апавядацца i пра звычку савы лëтаць
толькi уначы, i аб прычынах рознакаляровасцi (рабой афарбоукi) яе
апярэння. Так, некалi голая сава папрасiла, пазычыла у птушак па ад-
ным пëрку, каб апрануцца (ад таго i пер’е у яе такое рознае), ды не ад-
дала пазычанае. Таму калi птушкi убачаць саву, то пачынаюць яе бяз-
лiтасна дзерцi, адбiраючы сваë пер’е58. Цi раней голая сава атрымала

55 Дзiцячы фальклор..., с. 239.
56 Легенды i паданнi, с. 323–324.
57 А. В. Гура, Символика животных..., с. 577–578.
58 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
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сваë пер’е, калi сцерагла вераб’я, якi “праштрафiуся”. Паводле этыяла-
гiчнай легенды, усе птушкi пагналiся за вераб’ëм i загналi у дупло. Але
той быу хiтры, i выбрау дзiрку у дупле якраз па сабе: большы за яго
не улезе, а меншы калi улезе – ëн яго выкiне. Вырашылi браць яго, як
моцную крэпасць, на змор. Чакалi-чакалi, аж настала ноч i усе захацелi
спаць. Каго пакiнуць на варце? Ясна каго, саву. Яна уначы не спiць.
А сава была у той час голая, як абшчыпаная курыца. Ну, i паставiла
сваю умову: “Усе у пер’ях, то чаго я маю голая хадзiць? Скiдайцеся
па перыйку”. Ну, усе i скiнулiся. Адзiн шэрае пер’е дау, другi – рудае,
трэцi – белае цi карычневае. Стала сава, як i усе, толькi што пер’е
дужа рознае. Сядзела яна усю ноч, сядзела. А ранiцай птушкi заспалi,
i яна, начная iстота, пачала куняць. Верабей вылез i уцëк... Урэшце яго
усë ж спаймалi. I у знак пакарання звязалi ногi. Вось ëн цяпер i скача
адразу дзвюма. А птушкi, як толькi убачаць саву, дык адразу кожная
свае пяро дзярэ з яе. З гвалтам: “Аддай мае перыйкi, бо няма чаго
было браць, калi усцерагчы не магла”59. Асаблiва непрыязныя ад-
носiны савы i вераб’я падкрэслiваюцца у песнях з узгаданым вышэй
матывам “вяселле (улазiны) вераб’я”, паводле якiх верабей наладжвае
пагулянку, а саву не клiча, цi сава з’яуляецца i б’е вераб’я, бурыць яго
жытло, прыкладам: “Да паставiу верабейка // На сметнiку хатку. //
Да палажыу на парозе // Хваëвую кладку. // Многа дзiва там было, //
Многа птаства прыбыло. // Адзiн дзiвавауся, // А другi смяяуся. // Да
запрасiу верабейка // Усяго птаства з леса, // Садзiу саву на покуце, //
Як лiхога беса. // Ой, як села сава, – // Пагудзiла вераб’я. // Трэ саву,
саву спаймацi // Да яе звязацi. // Да спаймалi тую саву, // Да звязалi
рукi, // Падкiнулi тую саву // Пад катнiя рукi. // – Гэта ж табе, сава, //
Што гудзiла вераб’я. // Вочы завязалi, // На смерць спавядалi...”60. Ха-
рактэрна, што прадстаунiкi птушынага царства заусëды заступаюцца
за вераб’я i караюць саву. Дарэчы, матыу пакарання савы шырока
прадстаулены у iншых жанрах – акрамя узгаданых легендау, казак,
песень, гэта парэмii тыпу: “савы смаленай не бачыу”, “паказаць саву
смаленую” – ‘жорстка пакараць, правучыць каго-небудзь, каб непа-
надна было’, “цi савой аб пень цi пнëм аб саву” – ‘аднолькава, тое
самае’61. Вяртаючыся да сувязi арнiтавобразау савы i вераб’я, адзна-
чым, што у рэдкiх варыянтах песень верабей скача з савой: “Касы

59 Легенды i паданнi..., с. 65–66.
60 Дзiцячы фальклор..., с. 257.
61 I.Я. Лепешау, Фразеалагiчны слоунiк беларускай мовы: У 2 т., т. 2: М-Я, Мiнск
1993, с. 137, 303.
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заяц, касы заяц // На прыпечку граець, // Сава з вераб’ем // Пайшла
скакаць...”62. Гэтая вобразнасць заснаваная на канцэптуальнай для бе-
ларускай культуры семантычнай сувязi “сава – жанчына”, “верабей –

мужчына”.
Начны лад жыцця можа трактавацца як прычына варожага стау-

лення да савы збоку iншых птушак, нават былых “сяброу”, як дзя-

цел. Так, апавядаюць, што сябравалi некалi сава з дзятлам. Было усë
добра. Але вось аднаго разу не паспела яшчэ як след развiднець, а дзя-
цел ужо ухапiуся за работу. Ëн так забарабанiу па старой хвоi, аж рэха
пайшло па усiм лесе. У гэты час яго суседка сава толькi укладвала-
ся спаць. Раззлавалася сава ды кажа дзятлу: “Цi маеш ты розум, не
дасi мне спакойна паспаць”. Здзiвiуся дзяцел, як гэта днëм ды спаць.
Не паслухау ëн саву, а зноу узяуся за сваю работу. Мiнуу дзень, на-
стала ноч. Усе дзятлавы сваякi моцна заснулi. Заснуу i сам дзяцел.
Але раптам ëн пачуу крык савы. Узлавауся дзяцел ды кажа: “Чаго ты
мяне пужаеш, iдзi спаць!” Але сава не паслухала дзятла, як дзяцел не
паслухау саву. З таго часу i не ладзяць сава i дзяцел памiж сабой. I так
у iх пайшло дзень за днëм, ноч за ноччу: нi дзяцел, нi сава з таго часу
не могуць спаць спакойна”63.

Акрамя вераб’я i дзятла, сава можа утвараць пару з сычом. Пры-
чым яна, як уганараваная госця (праз размяшчэнне на покуце падчас
птушынага вяселля), можа процiпастауляцца сычу, якi стаiць на па-
розе, спiць у дарозе: “...Сава на покуце // Скрыва аглядае, // А пе-
рапялуха // Хату замятае. // А сыч у парозе // Стаiць на старозе, //
Сыч упiуся, павалiуся, // Лëг спаць у дарозе...”64. Адасобленасць савы
ад iншых гасцей, няудзел у пагулянцы падкрэслiваецца праз характа-
рыстыку яе погляду – “скрыва аглядае” (узгадаем трактоуку крывога
як дэманiчнага, далучанага да засветау). Негатыуная аксiялагiзацыя
разгляданага арнiтавобраза у падобных сюжэтах можа выяуляцца праз
найменне птушкi “савiшча”65.

На грунце уяуленняу пра драпежнасць савы (гл. вышэй пра
выдзëубванне, выклëуванне вачэй ахвярам) i пачварны выгляд яе пту-
шанят суадносяцца сава i варона. Так, у казцы сава з варонай паспра-
чалiся, чые дочкi хутчэй павыходзяць замуж. Сава кажа: “Мае дочкi
хутчэй пабяруць!” Варона даказвае, што яе дочак пабяруць раней, бо

62 Дзiцячы фальклор..., с. 243.
63 Казкi пра жывëл i чарадзейныя казкi, рэд. В. К. Бандарчык, Мiнск 1971, с. 259.
64 Дзiцячы фальклор..., с. 263–264.
65 Тамсама, с. 253.
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яны “харошанькiя”, а у савы – “чубатыя, дзюбатыя”66. Праз матыу
“мае дзецi – самыя крашчыя” могуць раскрывацца узаемаадносiны
дзвюх iншых драпежных птушак, адна з якiх надзелена выразнай жа-
ночай сiмволiкай (сава), другая – мужчынскай (сокал): “Ета ляцiць
сокал... i сава ляцiць, да устрачаюцца. Сокал кажа: “Палячу на ахо-
ту!” А сава кажа: “Да хаця ж толькi дзяцей маiх не паеш!” “А якiя ж
твае дзеткi?” “А мае найкрашчыя, красiвыя, красiвыя!” Ëн ляцiць на-
зад i апяць яны устрачаюцца, а яна спрашвая, сава: “Дак якiх ты там
дзетак паеу?” А ëн кажа: “Да такiх, верашхатых да плахатых”. А яна
кажа: “Божа мой, Божа! То ж мае дзеткi, мае ж самыя крашчыя...”67.
Паводле iншых уяуленняу, сава i сокал некалi былi шлюбнай парай:
“Пожонiласа сова iз соколом. А сокол вельмi красiвы був, а сова некрасi-
ва. Ну то горбата, бельмата... I вон узнявса i полецев в другiе страны.
А сова всë сядiць i гукае: у-гу, у-гу...От нашыя дзеды нам росказывалi.
Вона гудзе i гудзе, сова. А сокол улецев в другiе страны. У нас сокола
нема. Одна сова крычыць i крычыць. Она i по-дзецкi, она i по-чолове-
чаму, она i плачэ... А то зойдзецца: i-ка-ка-ка-ка! У-гу! Голубка голуб
любiць. Голубка пара з голубам. А сокол улецев, не знаю, кого он лю-
бiць. А сова... Сова – сатана”68. Паводле казкi пра вяселле “чыкела
i сiнiцы”, “савiна з сакалом на стол паглядае”69. У такiх кантэкстах
могуць чаргавацца вобразы сокала i луня: “...Заклiкае верабейка //
Усiх госцейкау есцi, // Запрашае белу лебедзь // На покуце сесцi. //
А з лебеддзю – журауля, // I савiшчу, i луня...”70.

Жаночая сiмволiка, сувязь з iдэямi выгнання, птушынай

помсты, адзiноцтва, удауства аб’ядноуваюць саву i зязюлю.

Больш за тое, зафiксаваныя уяуленнi пра метамарфозу зязюлi у саву:
“Жылi брат i сястра. Сястра была багатая, а брат быу бедны. Ужо
дом у яе харошы. I яна сядзiць у гэтым доме. А брат прышоу бедны
i з торбачкай. Каб сястра усыпала яму дабра якога. А яна гавораць:
“Ссорала ключы ад засека”. А гэты чалавек i памëр у яе на ганку. Та-
ды яна крычыць: “Якуб, вярнiся, ключы нашлiся”. А Якуб ужо мëртвы.
Дык ей Бог дау i гнязда ня вiць, а толькi у вароння гняздо несцi яй-

66 Казкi пра жывëл..., с. 257.
67 Традыцыйная культура беларусау: У 6 т., т. 6: Гомельскае Палессе i Падняпроуе:
У 2 кн., кн. 2..., с. 496.
68 Тамсама, с. 496.
69 Казкi пра жывëл..., с. 253.
70 Дзiцячы фальклор..., с. 253–254.
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цы i кукаваць. Да Пятра [кукуе], а тады савой хапаець цiплят”71.

Цi Бог пакарау скупую жанчыну “i прэурацiу яе у кукушку. I гаво-
рыць: “I будзеш ты жыць без дзяцей”. Патаму у яе няма сваiх дзяцей.
Так Божанька ей дау. А кукуiць яна ад Вялiкадня i да Пятра. А тады
здзелаiцца як соука i дажа пiсклят малых можаць драць”72.

Што да забароны забiваць саву, то, вiдаць, такой не iснавала, савi-
ныя чучалы часта сустракалiся у сялянскiх хатах, што сведчыць пра
адпуджвальную уласцiвасць савы ад нячыстай сiлы73.

Заключэнне

Даследаванне вобраза савы (птушак сямейства савiных) як чыннi-
ка арнiталагiчнага кода беларускага фальклору паказала, што у на-
роднай трактоуцы савы адзначаюцца некаторыя процiлеглыя тэндэн-
цыi: з аднаго боку, гэта сувязь з пазiтыуна ацэненым сакральным све-
там, Божай Мацi, крэацыяй, плоднасцю, высокi “сацыяльны” статус,
усяведанне, а з iншага – далучанасць да свету дэманау (яна – сата-
на, як лiхi бес, ведзьма), смерць, нечысцiня, прыслужнiцтва, самот-
нiцтва, дурасць, ганьба. Негатыунае асэнсаванне прадстаунiкоу сямей-
ства савiных звязана з цэлым шэрагам абставiнау: драпежнiцтва, цiхi
лëт i раптоуны напад на ахвяру, начны скрыты лад жыцця, пранiзлiвы
крык-плач, кугуканне, рабое апярэнне, вялiкая круглая галава з “бель-
мамi”, моцныя дзюба i лапы з вялiкiмi пазногцямi. Гэтыя характары-
стыкi, вылучаныя традыцыйным мысленнем у вобразе савы, рэгуляр-
на праламляюцца у розных жанрах фальклору, дзе сава выяуляецца
як “горбата”, “бельмата”, “пазура”, “напаснiца” (вядучы матыу савы
– драпежнасць), а яе дзецi “чубатыя”, “дзюбатыя”, “верашхатыя” –

словам “плахатыя”. Локусы савы маркiраваны лучнасцю з тагасветам
– лясны гушчар, балота, дарога, горб, вярба, дуб, царкоуны крыж;
у жнiуных песнях саву, сiмвалiчна асацыяваную з тэмай нараджэння,
шукаюць у жыце, што гiпатэтычна звязвае яе з мiфiчнымi апекуна-
мi ураджаю. Прылятаючы (нечакана “успадаючы”) з “чужога” свету,
нярэдка апоуначы – у час актывiзацыi тагасвету, раскрыцця межау па-
мiж гэтым i тым светам, яна звычайна нясе у “гэты” свет дэструкцыю,

71 Полацкi этнаграфiчны зборнiк, вып. 2, Народная проза беларусау Падзвiння:
У 2 ч., ч. 1, склад. У. А. Лобач, Наваполацк 2011, с. 32.
72 Тамсама, с. 32.
73 Т. Валодз iна, А. Садоуская, Л. Салавей, Сава..., с. 422.
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разбурэнне (не проста “коса пазiрае”, а дзярэ, б’е, хапае, выдзiрае вочы,
з’ядае, рве) цi вестку пра пэуны “пераход” – нараджэнне або смерць,
замыкаючы тым кола чалавечага жыцця. Сава можа выяуляцца як ад-
мысловая сiмбiятычная iстота, падобная да чалавека (з рукамi, нагамi)
цi ката, або узгадвацца у сувязi з метамарфозай зязюлi, якая нiбыта скi-
дваецца савой i хапае куранят. Асаблiвыя адносiны звязваюць саву не
толькi з зязюляй (Кукам), але i з вераб’ëм, воранам (варонай), дзятлам,
сокалам, лунëм. Калi сава увасабляе жаночы пачатак, то пару з ëю мо-
жа утвараць сыч з яго мужчынскай сiмволiкай, хоць у iншых кантэкс-
тах гэтыя птушкi могуць атаясняцца. У розных жанрах фальклору вы-
разна акцэнтавана тэма пакарання савы, прычым дэманстратыунага
i самага жорсткага. Матывацыйная база гэтай тэмы – уяуленнi пра
драпежнiцтва, злавеснасць прадстаунiкоу сямейства савiных i небяс-
пеку (у тым лiку мiфiчную), якая ад iх выходзiць.
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S T R E S Z C Z E N I E

MITYCZNA SEMANTYKA OBRAZU SOWY W TRADYCYJNYM
BIAŁORUSKIM FOLKLORZE

Analiza mitycznej semantyki obrazu sowy jako elementu kodu ornitologicznego
w białoruskim folklorze pokazała, że dominantami tego obrazu są chtoniczne, de-
moniczne, żeńskie elementy, rzadziej – zespolenie z dodatnim biegunem kluczowej
chrześcijańskiej opozycji do jej interpretacji narodowej. Miejsca występowania so-
wy to leśne gęstwiny, bagna, wierzby, dęby, drogi, garby, krzyże. Niezwykłe relacje
wiążą sowę z kukułką, wróblem, wroną, dzięciołem, sokołem, błotniakiem i pójdźką
zwyczajną.

Słowa kluczowe: semantyka mityczna, obraz, sowa, kod ornitologiczny, folklor
białoruski.

S UMMARY

MYTHICAL SEMANTICS OF THE IMAGE OF AN OWL IN THE BELARUSIAN
TRADITIONAL FOLKLORE

The research on the mythical semantics of the owl as an element of ornitho-
logical code of Belarusian folklore have ascertained that basic modes of this image
include chtonic, demonic, womanish opening. They are rarely connected with the
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positive pole of key Christian opposition in its folk interpretation. The places of
location of the owl are dense forests, wetlands, a pussy-willow, an oak, a road,
a hump, a church cross. The special relations connect an owl with a cuckoo, a spar-
row, a raven (a crow), a woodpecker, a falcon, a harrier and a little owl.

Key words: mythical semantics, an image, an owl, ornithological code, Belarusian
folklore.


