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Хата, дом – гэта не толькi жытло чалавека, але i адмысловая ма-
дэль сусвету, месца, дзе чалавек можа узаемадзейнiчаць з прырод-
на-касмiчным, сакральным светам, прадстаунiкамi як пазiтыунага, так
i негатыунага sacrum. У лiтаратуры пытання хата можа разглядацца
у дзвюх пласкасцях: гарызантальнай i вертыкальнай. На мiфалагiч-
ным роунi па вертыкалi хата асацыюецца з рэканструяваным даслед-
нiкамi Сусветным дрэвам (неба – столь, цэнтр – стол, або печ, ка-
ранi – падмурак), па гарызанталi – з дыяганаллю “Чырвоны кут –

печ”). ...Як я казау, будынiна ставiлася, то гэты вугал, каторы

з поудня i з усходу, гэта заусëды быу Чырвоны кут. Там вобраз звы-

чайна, лавы, раней былi такiя сланы шырокiя от кута i удоль сценак

i плюс стол – аснова усяго, i на стале заусëды быу хлеб (ФА; в. Лю-
бань, Лунiнецкi р-н).

У пэуных рытуальна-магiчных кантэкстах, вiдах i жанрах фальк-
лору хата выступае цэнтрам сусвету. Часта (але не заусëды) чалавек
лiчыць усë у ëй i каля яе “сваiм”, чым далей ад хаты, тым больш там
“чужога”, нязведанага, небяспечнага. Хата (яе сцены, зачыненыя дзве-
ры i вокны) аддзяляе чалавека ад вонкавай прасторы, абярагае яго ад
знешнiх пагроз. Мiж тым, дзверы, вокны, дах – праходы у iншасвет,
каналы камунiкацыi з яго прадстаунiкамi.

Ужо пры пабудове хаты выконвалiся спецыяльныя абрады i забаро-
ны. Важнае значэнне меу выбар месца i часу пабудовы.Што датычыц-
ца часу, пачатак будовы патрэбна было “правiльна уставiць” у “сцэ-
нар” гадавога цыкла. Напрыклад, на мяжы старога i новага года, калi
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Космас нараджауся з Хаоса1. Нельга было паставiць хату на месцы,
дзе здарылася няшчасце, смерць, дзе раней былi могiлкi, дарога.

Лiчылi, што на дом маглi уздзейнiчаць прадметы з акаляючай
прасторы. Нават не усе дрэвы дазвалялася садзiць ля хаты: Елка, еслi
будэ коло хаты росты, то покойнiк будэ в хаты (ФА; в. Бучамля, Ка-
мянецкi р-н); ...Асiна – нечыста сiла (ФА; в. Любань, Лунiнецкi р-н).

Пад час наваселля (улазiнау) першымi у хату пускалi ката, пеуня
i iншых жывëл (даследчыкi лiчаць, што першапачаткова яны высту-
палi у якасцi ахвяры); хлопчыка – для прадаужэння роду па мужчын-
скай лiнii; або бабулю, як самую старую i звязаную з сакральным све-
там. Некаторыя ката запускалi. Так... От, калi мы заходзiлi некалi,
я памятаю, ката не запускалi. Я помню, бабуля iшла першай, зноу

такi з малiтвай (ФА; в. Любань, Лунiнецкi р-н).
Хата з’яуляецца мадэллю сусвету i, адначасова, самiм сусветам.

Гэтым абумоулiваецца вялiкая колькасць абрадау, звязаных з хатняй
прасторай. Напрыклад, ваджэннне маладога i маладой кругом стала
пад час вяселля, цi варажба у хаце. Дарэчы, вельмi часта дзяучына,
якая варожыць, прыносiць што-небудзь з вонкавай прасторы (двара)
у хату: дровы, курыцу (пеуня), клiча сабаку. Яна “здабывае” адказ
на сваë, “рытуальна зададзенае”, пытанне з “чужога” свету. Любую
курыцу саджалi i у хату прыносылы. Сыпалы зэрно i воду ставылы,

i каждого до кого пiдэ, то той замуж першы пiдэ (ФА; в. Калiлы,
Iванаускi р-н). Праз манiпуляцыi з часткамi хаты намагалiся магiчным
чынам змянiць стан рэчау. Напрыклад, невеста, запрашаючы сябровак
шыць вэлюм, пакiдала дзверы у iхнiя хаты адчыненымi, каб i яны
хутка выходзiлi замуж.

Лiчылася,што на хату (яе жыхароу) можна наслаць нейкi праклëн,
няшчасце. Адмысловай яго матэрыялiзацыяй маглi выступаць хтанiч-
ныя жывëлы, тыпу змей, мышэй, жаб. Жыхар горада Бяроза сцвяр-
джау, што калi жаба тоустая, надутая поузае ля парога хаты, гэта
азначае, што на гэты дом наведзена псута (ФА). Апавядаюць таксама,
што пад парог хаты зайздроснiкi сыплюць iголкi – каб не было здароуя,
соль – на соры i рваныя грошы – на беднасць (ФА; в. Ставок, Пiн-
скi р-н). Адсюль зразумела, што сваë жытло сямейнiкi старалiся зра-
бiць бяспечным. Грамнiчнай свечкай абаранялiся ад маланкi; святой
вадою, падковай, цi зëлкамi – ад сурокау, злых сiл. Ну на Крышчэнне

1 Н. Анимиле, Быт белорусских крестьян, [в:] Этнографический сборник, Санкт-
Петербург 1854, с. 25.
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i тэпэра воду свецяць да п’юць гэту воду, хаты кропяць гэтай вадою

свяцëнаю, свецяць воду (ФА; в. Рэчкi, Iвацэвiцкi р-н). Казалi, што на
Купалу ходзiць па хатах ведзьма. Забаранiцца ад яе: трэба было рваць

крапiву саджаць у калiтку, каб яна [ведзьма] папалiла рукi... Ведзьма
– гэта баба з патэльняю, якая заходзiла у тую хату дзе у калiццы

няма крапiвы (ФА; в. Мiхнавiчы, Iвацэвiцкi р-н). На Купалле адзягалi-
ся ва усе белае, чыстае, спявалi песнi, плялi вянкi, на хату вешалi,

каб адганялi злых духау (ФА; в. Вялiкая Турна, Камянецкi р-н).
З хатай звязаны шэраг прыкмет i павер’яу. Верылi,што калi на Вя-

лiкдзень у хату першым зойдзе мужчына, цэлы год там будуць круцiц-
ца вужы,таму бабуля у шэсць гадзiн ранiцы кожны год просiць унучку
зайсцi да яе (ФА; в. Чамярын, Пiнскi р-н). Калi першага студзеня у ха-
ту першай заходзiць жанчына, будзе дрэнны год (ФА; в. Пажэжын,
Маларыцкi р-н). Дасëння дажылi уяуленнi пра птушак як веснiкау –

добрага або злога. Так, бусла бачыць на хаце – “да добрага”, “да дзя-
цей”: Як буснык на хатi, то шчасте у хатi (ФА; в. Радзеж, Мала-
рыцкi р-н). У нас, у сусiда... Кажуць, што буслы прыносяць дытэй.
Там через две хаты ад нас жыве баба з дзедам старые i у iх дытэй нэ

було, но бусел звiв гнездо i до сiх пор тое гнездо там. Там був сын

(ФА; в. Чамярын, Пiнскi р-н). А “плач” савы, выццë сабакi ля хаты
паусюдна прадвяшчалi бяду, смерць.

Хата з разбуранай страхой, сцяной, цi без акон, пабачаная у сне,
згодна з народнымi уяуленнямi, прадказвае смерць аднаго з жыхароу.
На наш погляд, гэта можна тлумачыць двума спосабамi: па-першае,
хата – гэта увасабленне жыцця чалавека, зламаная хата – зламанае
жыццë. З хатай атаясамлiваецца яе уладар i у прымауках: Мая хата
з краю, нiчога не знаю (ФА; в. Хвалава, Пружанскi р-н); Чым хата ба-
гата, тым i рада (ФА; в. Хойнiкi, Дзяржынскi р-н). Па-другое, паколь-
кi дах цi сцены разбураныя, вокны не зачыненыя, не выконваюць сваю
функцыю, праз iх лëгка можа пакiнуць гэты свет душа чалавека. Як
вядома, калi у хаце ляжау нябожчык, дзверы адчынялi, каб дапамагчы
яго душы пакiнуць цела2. З гэтай жа мэтай маглi паднiмаць дах.

Жыхарамi хаты уяулялiся не толькi людзi. Так, вядома шмат
аповедау пра дамавiка, якога трэба задабрываць, пры пераездзе забi-
раць з сабой. Ëн можа выступаць патронам жыхароу хаты, ахоуваць цi
караць iх. Одзiн раз, я тобе такi случай раскажу. Я калi лажус спаць,

2 А.К. Байбурин, Жилище в обрядах и представлениях восточных славян,
Санкт-Петербург 1983, с. 137.
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така у мене была прывычка, во так рукi ложыць [рукi, сабраныя на
жываце], а так толькi покойнiкi ляжаць. А я так лягаю i сплю. Одзiн

раз, шарааах тако мне по рукам, i рукi мое разлецелiса. Так лежу i не

знаю, цi прыснiлос, цi не. Гэта, кажуць, цi ангел-хранiцель, цi домовы

(ФА; в. Трасценец, Камянецкi р-н). Жыхарка г. Брэста расказвае пра
дамавiка, ацэненага зусiм па-iншаму:

Вот мама пошла – умерла бабушка – папина мать, а они рядом жили;
там метров двадцать друг от друга. А у нас печка стояла русская.Мы все
трое там на печку залезли. Залезли и там сидим. Вот кто-то из двух детей,
один: “Ой, я хочу пописать”.

Ну, я так платочком беленьким покрыта – холодно было, и туда: не на
улицу, а за дверь, в сенцы. И вот открыла двери, и вот значит стою, дер-
жуся за дужку, он писает. И на меня полилася вода с потолка. Но я молчу,
я уже знаю, что это. Завела. Завела только этого и второй просится. И я
опять давай вести. Я им не могу сказать, я не хочу, чтоб они знали. Тогда
я вышла опять так же – и опять меня обдул. И я думаю: “Сейчас открою
быстро двери и убегу с хаты”, думаю: “Босиком перебегу”. Но я этого
не сделала. Я уже на печке лежу, думаю, ну что будет. А телëнок у нас
привязанный, и вот смотрит на потолок, вверх и слушает, а в хате ж ти-
шина. А доски на потолке вот так ходят. Во, что пережила! Не дай Бог!
Так дети ж ещë были, что мне хоть... Сколько там лет было. Десять. И то
думаю: “Ну, теперь я, мама, тебя никуда не пущу” (ФА).

Продкау шанавалi i верылi, што яны вяртаюцца да сваëй хаты
у пэуныя днi, напрыклад, на Дзяды, Каляды. Продкi, стыхii, шкоднiкi
запрашалiся у хату на рытуальны пачастунак: Дверы свекруха откры-
вала. Это як было зiмою, так она говорыла: “Мороз-мороз, iдзi куцью

есцi”. Открывала дверы i впускала той мороз. Ну там она молiлас.

Оставлялi талерочку, она оставляла. Налiвала всë по ложэчке туда.

I это ужэ дзядам всем (ФА; в. Ракiтна, Лунiнецкi р-н).
Хата – гэта самая важная жыццëвая прастора чалавека. Гэта ло-

кус, поунасцю iм абжыты i бяспечны, у адрозненне, нават, ад два-
ра. Гаспадары сачылi, каб у хаце не было “дурных” размоу, каб
захоувалася добрая атмасфера. Рознымi спосабамi аберагалi сваë жыт-
ло, уважлiва ставiлiся да таго, што у iм адбываецца. Проста лiчылi,
што калi у хаце лад, калi усë, то цiшына, спакой. Клалiся бабуля,

мацi, то нейка начна малiтва была, рана паднiмалiся, перахрысцiлiся

абавязкова. Гэта было основа спакою у доме. Можа гэтых молiтв

боялiся i тые во [хатнi, дваравы] (ФА; в. Любань, Лунiнецкi р-н). Эле-
менты хаты атаясамлiвалiся з элементамi Космасу.

Часткi хаты – парог, вокны, дах выступаюць праваднiкамi на той
свет. З пералiчаных локусау парог з’яуляецца найбольш рытуальна
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актыуным. Гэта, можа быць, звязана з тым, што i гаспадары хаты,
i госцi павiнны пераступiць яго не адзiн раз. З наваколля у дом можа
трапiць нячыстая сiла. Таму, як адзначалася вышэй, над дзвярыма
вешалi зëлкi, падковы i iнш., каб абаранiць жытло. Людзi вешалi [пад-
кову], это шоб нiяка нечыста сiла не влазiла (ФА; г. Лунiнец).

Парог можа сiмвалiзаваць увогуле родную хату, нешта сваë. Ня-
веста, сыходзячы з бацькоускай хаты, спявала-галасiла:

Дэ б я була-йхала, дэ б я була-йшла,
Я своiм порогам поклонялася.
Кланяюсь вам, порогы,
Дэ стоялы босы ногы.

(ФА; в. Адрыжын, Iванаускi р-н)

Хата усведамлялася як пераважна жаночая прастора. Гэта ад-
люстравана у прымауцы, у якой парог абазначае мяжу гэтай самай
прасторы. У бабы одна дарога – ад печы да парога (ФА; в. Хвала-
ва, Пружанскi р-н). Казалi, што на жанчыне ляжыць клопат пра тры
куткi, а на мужчыне – толькi пра адзiн.

Парог выступае мяжой з чужым светам. Ва уяуленнi дзяучыны чу-
жым светам падаецца сям’я жанiха, хата будучага мужа, дзе яе могуць
чакаць выпрабаваннi, цяжкасцi. Але, нягледзячы на гэта, у дзеуках за-
седжвацца нiхто не жадау. Парог таксама мог фiгураваць рытуальна
важным атрыбутам у дзявочых варожбах: Мералi чаравiкамi хату.
Чый першы дойдзе да парога, тая першая пойдзе замуж (ФА; в. Дра-
пауцы, Зэльвенскi р-н). Як вспомню, я дзiучынай варажыла i точна

такi снiуся мнi, точна такi. I думаю, от эта судзьба! Як вздумаю

той сон, шо я хату гола вымятала i с парога да стала, а тое смiц-

це пад голаву клала. Ну i загадвала, шоб шо прыснiлася. Такi точна

снiуся! (ФА; в. Вычулкi, Брэсцкi р-н).
Як ужо адзначалася, хата – прастора свая, двор – пачатак чужо-

га. Чалавек пры пераступаннi парога з хаты на двор, цi наадварот,
мог мяняць сваë аблiчча у замовах, песнях i iнш., мог ператварацца
у хтанiчную iстоту, птушку. Такое пераутварэнне можа адзначыць
прыналежнасць чалавека да таго свету, змену яго сутнасцi, статуса.
Так у замове: Чырыз порог пырыступаю гадюкою, выповзаю, всiм вра-
гам рот затыкаю. Я ны iду, а iду чорным волам, шчоб у всiх моiх

врагiв язык став колом. Амiнь! (ФА; в. Снiтава, Iванаускi р-н).
Парог – не толькi мяжа з небяспечнай прасторай, ëн можа высту-

паць цалкам гэткiм жа небяспечным локусам. З гэтым звязаны шэраг
забарон. Нельга перадаваць рэчы праз парог, праз парог нельга цала-
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ваць (ФА; в. Гошчава, Iвацэвiцкi р-н). Асаблiва такiя забароны тычац-
ца асоб у лiмiнальным (парогавым) стане: ...На пороге стояцi нельзя –
дзiцятко родзiцiмэцца i воно станэ i нi туды, i нi туды, як на порозе

стояцiмэ берэменная жэншчына... (ФА; в. Сакалова, Бярозаускi р-н).
Парог – гэта магiчная зона, на якой можна было спраектаваць бу-

дучыню. У такiх выпадках пад парог памяшчалi рэчы, якiя былi сiмва-
ламi дабрабыту, добрага ураджаю, замужжа i iнш. Я клала [пад парог]

яйцо, каб карова наядалася i была круглая як яйцо, а потым гнала на

поле свянчонай вярбой (ФА; в. Вялiкая Турна, Камянецкi р-н). Смец-
це, якое засталося пасля вырабу вясельных атрыбутау, упрыгожанняу,
высыпалi пад парог той дзяучыне цi хлопцу, якiм прыйшла пара ства-
раць свае сем’i (ФА; в. Моталь, Iванаускi р-н).

Парог фiгуруе у прагнастычных тэкстах: Жынiх вносыть в ха-
ту невесту на руках, еслi спотыкнецця на пороге – это дурный знак

(ФА; в. Яблачнае, Маларыцкi р-н). На парозе жыцця маладых спра-
цоувау прынцып магii першага.

Зразумела, што прастора за парогам не належыць у поунай ме-
ры гаспадарам хаты, асэнсоуваецца як чужая. З гэтай нагоды усë не-
патрэбнае старалiся выдалiць за парог. Так, у народна-медыцынскiх
практыках лячэння дзяцей ад перапуду ваду, якую выкарыстоувалi,
вылiвалi за парог. Тое ж маглi рабiць з вадою, якой абмывалi нябож-
чыка. За парогам пачынауся чужы свет.

Вокны, як дзверы i комiн, з’яуляюцца праходам у iншасвет. З iх
дапамогай носьбiт традыцыi намагауся камунiкаваць з добрымi або
злымi сiламi, з продкамi. Аконныя праëмы яшчэ у мiнулым ста-
годдзi прарубалiся, як правiла, ва ужо сабраным зрубе, для чаго
высякалася (а пазней прапiльвалася) неабходная колькасць вянкоу.
У аконныя праëмы устаулялi масiуныя калоды з чатырох брусоу,
а ужо у калоду устаулялася аконнiца, г.з. рама, куды у сваю чаргу
устаулялася брукавiца (звычайна бычы цi рыбны пузыр), якую пасту-
пова выцеснiла аконнае шкло. У будаунiчых абрадах закладка вокнау,
нароунi з закладкай першага вянка, устаноукай мацiцы, страпiл кры-
шы i канька, – адзiн з рытуальна адзначаных этапау будаунiцтва
дома. У Брэсцкiм Палессi прадпiсвалася закладваць вокны на трэцi
дзень трэцяга тыдня ад навалуння, каб яны зiмой не замярзалi i не па-
целi.

Семантыку акна як медыятара з засветамi можна прасачыць,
калi да акна прыходзяць калядоушчыкi. Калядоушчыкi увасабляюць
прадстаунiкоу засветау. Частка абрада выяулена у адпаведным вер-
бальным тэксце, паводле якога сакральныя госцi прыходяць пад акно:



ХАТА У НАРОДНЫХ УЯ УЛЕННЯХ... 389

Ой, iшла калядка калядуючы праз сяло,
Зайшла ж яна да пана Сцяпана пад акно.

(ФА; в. Драпауцы, Зэльвенскi р-н)

Але засветамi можа выступаць не толькi вонкавая прастора. Калi
дзяучына на Каляды падходзiла пад акно суседзяу i слухала, што тыя
скажуць, каб даведацца, цi пойдзе яна замуж у гэтым годзе, для яе
iншы свет – гэта хата, а не двор, дзе яна знаходзiцца. I праз акно, як
канал камунiкацыi, яна можа падслухаць, даведацца аб сваiм будучым.

Праз акно у хату магла пранiкаць вестка пра смерць. Павер’е, якое
прадказвае наблiжэнне смерцi: калi у хату залятае птушка праз акно.

Як хата атаясамлiваецца з гаспадаром, так акно атаясамлiваец-
ца з хатай. Калi казалi: “падышоу да акна”, мелi на увазе “падышоу
да хаты”.

Акно магло замяшчаць дзверы. Калi дзверы – нармальны вы-
хад (уваход) замянялiся акном, гэта азначала, што парадак у доме
парушыуся. Так, у сямейнай песнi жонка спужалася п’янага мужа i па-
чала уцякаць праз акно:

Як стау мылый до стола ступаты,
Стала мыла пруз окно утыкаты.

(ФА; в. Забарауцы, Пiнскi р-н)

Праз акно маглi выносiць труну з “нячыстым” нябожчыкам.
Але не заусëды выкарыстанне акна замест дзвярэй – прыкмета

непарадку у хаце. Яно можа выкарыстоувацца у такой ролi наумысна
жыхарамi хаты у рытуальным кантэксце.Акно – вока звязана у касмiч-
ным плане з другiм вокам – з сонцам, абодва яны з’яуляюцца носьбi-
тамi святла. На ваконных лiштвах сустракаюцца выявы сонца3. Сонца
часта узаемадзейнiчае з акном, што абыгрываецца у прыпеуках тыпу:

Сонейка заходзiць
У вокны паглядае.
Паулюк на Ганулю
Скоса пазiрае.

(ФА; в. Новая Мыш, Баранавiцкi р-н)

Такiм чынам, праз акно трапляюць у хату як негатыуна, так i па-
зiтыуна асэнсаваныя рэалii. Яно выступае адмысловым каналам сувязi

3 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, В. Аутушка (гал. рэд.), Мiнск
2004, с. 22.
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мiж светамi, локусам шматлiкiх рытуалау рознай скiраванасцi, частот-
ным вобразам беларускага фальклору.

Пярэйдзем да унутранай хатняй прасторы. Печ – цэнтральны ло-
кус у хаце. Печ цалкам паутарала мадэль свету, яе структурныя
гарызонты адпавядалi плынi часу: падпечак (як i пограб) – мiнулае,

загнëт, вусце i засланка – дзень сëняшнi, комiн, перакрываны юшкай

(душой), суадносiуся з будучыняй4. Яна адносiцца да свету нашага,
абжытага i бяспечнага i адначасова выконвае функцыю камунiката
з продкамi, дэманалагiчнымi iстотамi; праваднiка у засветы. Веры-
лi, што менавiта у падпечку сядзiць хатнiк, якi лiчыцца старэйшым
продкам. А таксама тут могуць хавацца мiфалагiчныя жывëлы, дэ-
маны, зачараваныя клады. Паводле былiчкi, у толькi што пабудава-
най хаце гаспадары не маглi жыць, таму што чулi з падпечча голас,
якi абяцау выйсцi. Неяк падарожны, папрасiуся пераначаваць у гэтай
хаце. Як толькi у яго дагарэла лучына, госць пачуу голас. А потым
убачыу, што з печы вылез цудоуны баран, якi увесь iскрыуся. Стукнуу
падарожны яго кiëм, а той на золата рассыпауся (ФА; в. Яглевiчы,
Iвацэвiцскi р-н).

У народных песнях розных жанрау запаленая, чыстая печ – гэта
атрыбут i увасабленне дабрабыту. Такая печ заусëды у добрай гас-
падынi. Матыу распальвання печы жанчынай абыгрываецца у любоу-
ных песнях:

А я у печы не палiла
Мiлы мой мiленькi,
А я у печы не палiла,
Голуб мой сiвенькi.

Запалi, мiлая,
Запалi, у-ха-ха,
Чарнабровая мая.

(ФА; в. Адрыжын, Iванаускi р-н)

Важную ролю печ адыгрывала пад час вяселля, калi пяклi кара-
вай. Лiчылася дрэннай прыкметай, калi каравай у печы трэснуу. Таму
лепш было разабраць печ, але не пашкодзiць яго. Пад час вяселля печ
сiмвалiзуе жаночы пачатак, тады, як каравай – мужчынскi. Зафiксава-
ны песнi, дзе печ як бы “дажыдаецца” караваю, што мае любоуна-эра-
тычны сэнс i звязана з зараджэннем новай сям’i, працягам роду:

4 Тамсама, с. 379.
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Наша печ рогочэ,
Короваю хочэ.
А прыпечок залягаецца,
Короваю дожыдаецца.

(ФА; в. Амельянец, Камянецкi р-н)

Калi у печы ужо пячэцца каравай, яе аберагаюць. Пад час каравай-
нага абраду пераапранутыя у вывернутыя кажухi жанчыны стукалi,
грукалi, жартавалi, паказваючы, што хочуць разбурыць печ. Але гас-
падыня не дазваляла i праганяла iх (ФА; в. Моталь, Iванаускi р-н).
Адзiн з вясельных абрадау Камянеччыны – “араць прыпечак”.

У звычайным жыццi печ – гэта месца адпачынку. Паводле фальк-
лору, дурныя i лянiвыя заусëды “пазяхаюць” на печы. Такую з’яву
народ часцей за усë высмейвау, таму вобраз гультайкi у прыпеуках
мадэлюецца наступным чынам:

На печы ляжала –
Пацягалася,
На сарочку не напрала –
Ленавалася.

(ФА; в. Росахi, Пружанскi р-н)

Матыу гэты прадстаулены таксама у прымауках: Хоць тры днi не
есцi, абы з печы не злесцi (ФА; в. Парахонск, Пiнскi р-н).

А вось у казках тыя ж дурныя i лянiвыя, якiя ляжаць на печы,
у адзiн момант могуць стаць сапрауднымi героямi. Так, у казцы “Аб
дурню i залатым птаху” расказваецца пра малодшага сына, якi нiчо-
га не умеу. Але толькi ëн змог пабачыць залатога птаха, якi псавау
бацькоускi сад. З тэксту вынiкае, што дурны сын як бы далучаны да
“iншага” свету, продкау: яму шанцуе, дапамагаюць звяры. А далуча-
насць гэтая iмплiцытна сцвярджаецца яшчэ у пачатку казкi – малод-
шы сын увесь час на печы сядзеу. Было у аднаго чалавека трох сыноу:
двух разумных, а трэйцi – дурны. Старэйшы умеу на скрыпцы йграць,

серадольны – на дудцы, а найменшы – дурны, – усë, седзячы на печы,

лучыну стругау5. Печ, як вядома, – локус продкау.
А калi у хаце нараджаецца дзiця, печ з першых дзëн яго жыц-

ця уступае з iм у сувязь. Хрысцiлi дзiця у хаце, клiкалi бацюшку,

якi прыносiу хрысцiльную воду, якую пасля хрышчэння вылiвалi у печ

5 Залаты птах [online], http://knihi.com, [доступ: 11.10.2016].
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(ФА; в. Пажэжын, Маларыцкi р-н). Яно камунiкуе з продкам менавiта
праз печ. У ролi медыятара, далучанага да засветау, выступала мыш-

ка, чыiм локусам выступае печ. Зуб за пiч кiдалы. “Мышка, мышка, на
тобi старого, дай мнi молодого” (ФА; в. Брадзяцiн, Маларыцкi р-н).
Дзiцячыя хваробы знiшчаюцца у печы. Напрыклад, у вëсцы Вострава
Слонiмскага р-на яйка каталi па целу дзiцяцi, замауляючы, а потым
спальвалi яго у печы (ФА).

У печы рэкамендавалася спальваць валасы. Нельга, як достанеш
з росчоскi косы, выкiдаць у якэ-небудзь другэ место, кроме грубы.

Трэба спалiць iх, бо, як мышы найдуць i зробяць з яго кубло, то чо-

ловек, чые косы былi, умрэ (ФА; в. Рубель, Столiнскi р-н).
Хоць печ лакалiзавалася у кожнай хаце, яна пачала асацыявацца

з разнастайнымi рэчамi, якiя адносiлiся не толькi да хатнiх атрыбутау,
але да прадметау з вонкавай прасторы. Гэта выразна выяулена у загад-
ках тыпу: Белая кабыла увесь лес пераела (Печ) (ФА; г. Пiнск); Сярод
хаты стаiць гара з лапатай (Печ i вiлкi) (ФА; в. Плянта, Камянец-
кi р-н); Мацi – тоустуха, дочка – красуха, сын – перэбор: выскочыу

на двор (Печ, агонь, дым) (ФА; в. Далевiчы, Дзяржынскi р-н).
Медыятыуная прагматыка печы выразна выяулена i у варожбах.

У асобыя днi, такiя як Купалле, Каляды i iнш., печ магла прадказваць
будучае, падказваць гаспадарам. А на Новы год падпальваюць печ за-
ране i выходзяць глядзець на дым, у якi бок паверне – туды i замуж

пойдзеш (ФА; в. Магiлiцы, Iвацэвiцкi р-н). Звязаны з печчу i метэара-
лагiчныя прыкметы, прыкладам: Кот ляжыць на печы – будзе сiльны

мароз (ФА; в. Тухавiчы, Ляхавiцкi р-н).
Калi гаварыць пра вертыкальную мадэль сусвету, якую адмыслова

паутарае хата, то страха – верхнi ярус. Разам з гэтым яна размяжоувае
верх i нiз. Страха, як i сцены, аддзяляе гэты свет ад таго. Праз стра-
ху пакiдаюць хату душы памерлых. А гэты валшэбнiкi сама цяжка
i доуга памiралi. Гаварылi, што iм на шэю накладваюць хамута ад

кабылы i яшчэ паталок зорваюць (ФА; в. Вялiкая Турна, Камянец-
кi р-н). Верылi, што душы продкау могуць знаходзiцца на страсе або
пад столлю.

Паколькi страха – мяжа унутранай i вонкавай, хатняй i знешняй
прасторы, яна можа узаемадзейнiчаць з вонкавымi добрымi i злымi сi-
ламi (гэта могуць быць сурокi, праклëн i iнш.) Наступным заклëнам
гаспадары “чысцiлi” хату ад дрэннага (напрыклад, сурокау): Что прi-
шло, на венiк перешло! Пад столь у святочныя днi вешалi розныя зëлкi,
бярозавыя, кляновыя галiны на Троiцу. Гэта рабiлася сярод iншага, каб
абаранiць хатнюю прастору. Страха у шматлiкiх кантэкстах атаясам-
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лiваецца з гарой, узвышшам, на каторым можна быць блiжэй да неба,
сакральнага свету. Гэтым тлумачыцца фiгураванне страхi у розных
магiчных рытуалах, калi трэба залезцi на страху.
Наогул, усë пакрытае, тое, што мае верхнюю мяжу, ацэньвалася

як станоучае6. I без абароны страха не заставалася. А вось хата, без
страхi, пабачаная у сне – гэта да нябожчыка: ...Шо без крышы, это
плохо... Гэто к покойнiку (ФА; в. Трасцянец, Каменецкi р-н). Такса-
ма i зараз, калi гавораць пра дрэнны стан чалавека, якi знаходзiцца
у стрэсавай сiтуацыi, не кантралюе сябе, могуць успомнiць страху:
...В вообщем старая женшчiна подумала, что у неë с горя крыша

поехала (ФА; г. Пiнск). Страха, такiм чынам, карэлюе з галавой чала-
века, а хата увогуле з iм самiм, з яго целам. Нездарма, як адзначалася
вышэй, пры цяжкай смерцi чалавека прадпiсвалася падняць страху –

каб душа пакiнула цела (дом).
Двор адносiцца да культурнай прасторы. Але, разам з тым, двор,

больш за хату, наблiжаны да iншасвету. Абумоулiваецца гэта тым,
што у яго няма страхi – перашкоды для камунiкацыi з тым светам.
Гэта тлумачыць тое, што вялiкая колькасць абрадау здзяйсняецца ме-
навiта у двары. Выходзiць дзяучына на двор i кiдае чаравiк цераз ха-

ту. У якi бок пакажа носiк, у той i замуж пойдзе. Дзяучаты беглi

на вулiцу i абхоплiвалi рукамi плот. Потым лiчылi i гаварылi: “Мала-

дзец, удавец.” Так дазнавалiся, хто будзе мужам – маладзец цi удавец

(ФА; в. Драпауцы, Зэльвенскi р-н).
Рознымi спосабамi iмкнулiся ахоуваць свой двор. Каб абаранiць

двор ад нячыстай сiлы распранецца жанчына голая i да усходу сон-

ца абсявае увесь двор жытам звонку7. Паколькi агароджвае двор ад
вонкавай прасторы плот, вароты – праходы у прастору прыродную, чу-
жы свет, iм надзялялася багата увагi. Апатрапейным мэтам служы-
ла накрэсленне на варотах крыжоу мелам, затыканне калючых раслiн

i вострых прадметау, зубоу ад бараны, на Пiншчыне дзеля абароны

ад чараунiц вешалi вянок8.

Дваром апекавауся дваравы. Дваравы – персанаж беларускай на-

роднай дэманалогii. Сядзiбны дух, апякун двара, падворка...9. Каб два-
равы дапамагау у жывëлагадоулi, гаспадары iмкнулiся задобрыць яго,

6 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, с. 491.
7 Е.Р. Романов, Белорусский сборник, Вильно 1912, с. 154.
8 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, с. 70.
9 Тамсама, с. 277.
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частуючы яго i звяртаючыся са словамi: Цар хазяюшка дваравой! Ца-
рыца хазяюшка дваравiца! I дарую я цябе i хлебам, i соллю, i нiзкiм

паклонам, а што сам ем, п’ю, цем цябе дару. А ты хазяюшка-бацюш-

ка i хазяюшка-матушка, мяне берагi i скацiнку блюдзi!10.

Калодзеж у двары – гэта праход у iншасвет. Ëн цесна звязаны
з жаночай сiмволiкай i стыхiяй (зямной i нябеснай) вiльгацi... Су-

вязь калодзежа з нябеснай вiльгаццю выразна прасочваецца у абра-

дах выклiкання дажджу. З гэтай мэтай у калодзеж “сеялi” мак...11.

Да канала узаемадзеяння з iншасветам – калодзежа часта звярталiся
у варожбах: На калодзеж кладуць 2 жэрдачкi накрыж i вешаюць за-

мок. Ключы кладуць пад падушку, i калi той, каго загадвала, пры-

снiцца, то выйдзеш замуж. Лiчылi, што мiлы прыходзiць адкры-

ваць замок... Iшлi да калодзежа або на рэчку, калi яна была не пад

лëдам, i кiдалi у ваду камень. Калi камень пойдзе на дно цiха, то

муж будзе цiхi i добры, а калi з шумам – не будзе згоды у сям’i

(ФА; в. Драпауцы, Зэльвенскi р-н). Вечарам да калодзежа падыходзi-
лi некалькi дзяучат, бралi вочап i рукамi па чарзе хапалiся за яго.

Якая з iх апошняй зверху закрые вочап, тая першая i замуж пойдзе

(ФА; г. Пiнск). Калi нявеста пераходзiла жыць у хату жанiха, яна мар-
кiравала рознымi прыналежнымi ëй рэчамi не толькi часткi яго дома,
але i калодзеж.

У заключэнне адзначым, што хата – гэта самая важная прастора
у жыццi чалавека. Гэта прастора, поунасцю iм абжытая i бяспечная,
у адрозненнi нават ад двара. Дом у структуры культурнага ландшаф-
ту ëсць квiнтэнсенцыя “сваëй”, чалавечай прасторы, нутраны парадак
i гармонiя у якой залежыць не толькi ад здольнасцi жытла адмяжоу-
ваць свет чалавека ад вонкавай прасторы, але i патэнцыйнай магчы-
масцi, знаходзячыся у самым цэнтры чалавечага быцця, рэалiзоуваць
патрэбу у камунiкацыi з усiмi часткамi тагасвету. У гэтым выяуляецца
арыентацыя на вышэйшыя, касмiчныя узоры светапарадку. Элементы
хаты атаясамлiвалiся з элементамi Космасу. Гэта можа прасочвацца
нават на генетычным узроунi, калi чалавек, напрыклад, не рэфлексi-
руе над тым, чаму Чырвоны кут займае правы дальнi вугал, але усë
роуна робiць так, як гэта рабiлi бацькi, дзяды.

10 М.М. Валенцова, Крыша и стреха в славянских магических обрядах, “Славя-
новедение” 1996, № 5, с. 42.
11 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, с. 217.
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S T R E S Z C Z E N I E

DOM W LUDOWYCH WYOBRAŻENIACH
(NA MATERIALE REJONU BRZESKIEGO XXI WIEKU)

W artykule omówiono dom jako element kulturowo-pejzażowego kodu w mi-
tyczno-epickim obrazie świata, wyrażonego w folklorze okręgu brzeskiego (według
badań terenowych ostatnich 15 lat). Analiza historyczno-genetyczna i funkcjonal-
no-semantyczna „tekstu domu” w folklorze omawianego regionu pokazała, że jego
percepcja polega na rozumieniu domu nie tylko jako miejsca egzystowania człowieka
lecz także miejsca gdzie człowiek może koegzystować ze światem kosmicznym i sa-
kralnym. Semiotyzacja domu przebiega na dwóch płaszczyznach – poziomej i piono-
wej. W wybranych gospodarstwach, w kontekstach rytualno-magicznych, w rodza-
jach i gatunkach dom jest centrum wszechświata. Szczególną uwagę zwrócono na
specjalne obrzędy, zasady i zakazy, których należało przestrzegać w trakcie budowy
domu. Pokazano znaczenie jakie przypisywano wyborowi miejsca i czasu budowy.
Analiza materiału z początku XXI wieku (zwłaszcza teksty dotyczące chrztu, ślu-
bu, pogrzebu, wróżby i klechdy) świadczy o tym, że czynnikiem determinującym
znaczenie domu po dzień dzisiejszy jest opozycja „swój – obcy”. Im dalej od domu,
tym więcej „obcego”, nieznanego, niebezpiecznego. Poza tym, w centralnej części
domu (w piecu) można znaleźć wyjście w nieznany świat.
Badanie folklorystyczno-etnograficzne prowadzono na materiale z regionów

brzeskiego, kamienieckiego, iwanowskiego, okolic miejscowości Łuniniec, Małory-
ta, Iwancewicze.

Słowa kluczowe: izba, dom w tradycji ludowej, piec, próg, okno, sufit, podwórze,
studia bania, kulturowy pejzaż.
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S UMMARY

THE HOUSE IN FOLK PERCEPTION
(BASED ON BREST REGION MATERIAL OF THE 21ST CENTURY)

In the article the house is considered as a factor of cultural and landscape
code in the mythological-poetic image of the world expressed in the folklore of Brest
region (according to the field records of the last 15 years). The historical-genetic and
functional-semantic research of “the text of the house” in Brest folklore has shown
that it was regarded by the national consciousness not only as a person’s dwelling
but also as a special form of the universe, the place where a person can interact with
natural, cosmic and sacral world. Semiotization of the house takes place on two
coordinates: horizontal and vertical. In selected households, in ritual and magic
contexts, in specific types and genres of folklore the house becomes the center of
the universe. Particular attention is paid to special ceremonies, bans and rules that
were obeyed during the construction of the house. It is shown how important the
selection of construction place and construction time was. The analyzed material
(stories about christening, weddings, funerals, signs and beliefs in particular) proves
that house semiotization is determined by the opposition “familiar – unfamiliar”.
The further from home one goes away, more “unfamiliar”, unknown, and dangerous
the place s/he lives in becomes. Besides, even in the center of the house (on a stove)
there can be an entrance to another world.
The folklore and ethnographic research is based on the material from Brest,

Kamenets, Luninets, Ivanovo, Malorita and Ivatsevichi regions.

Key words: hut, house in national tradition, stove, threshold, window, ceiling,
yard, well, bath, cultural landscape.


