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виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву… Мне 
было тогда ещё четырнадцать лет» [3]. Композиционно этот монолог представляет собой начало развязки 
произведения, по сюжету возвращая впечатление главного героя с неожиданных сказочных событий на привычный 
повседневно-бытовой уровень. В рассказе «Кикимора» возрастная характеристика, наряду с оценочной (напомним, 
рассказчик — один из персонажей произведения), приводится в одном из самых напряжённых моментов 
повествования, тем самым наделяя иронической окраской то значение, которое придаётся колдовскому обряду. 
Один из участников этого обряда начинает сомневаться в его целесообразности и уточняющими вопросами 
отвлекает остальных: «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень 
лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — всё равно!» [4]. 

Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что число в них является не столько отдельным символом, 
сколько одним из средств в достижении эффекта столкновения двух пластов реальности в художественном 
пространстве сказок: фантастического и бытового. Но если говорить о двух пластах реальности, то следует обратиться 
и к фантастической стороне повествования — к роли числа в данной области художественного пространства.  
В рамках данной статьи нет цели исследовать символику рассматриваемых чисел, обозначим только общие 
закономерности их введения в текст. Первое, что следует отметить, это наличие устойчивого пласта чисел «2», «3» 
и «4» в тех сюжетных элементах, где присутствует описание какого-либо обряда: «Возьмите старую метлу, метите ею 
в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трёх раз… Да трижды перебросьте горсть 
земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте…» [5]; а также в системе «групповых» персонажей, 
которая очень распространена в народных сказках: «И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей да 
трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки…» [6].  

Автор использует мотив троичности не только как фольклорный элемент, но и с ярко выраженной 
христианской, а также романтической символикой: «Стоит среди кладбища за селом большая часовня; на часовне 
три креста… В этой могиле похоронены три дочки казака Никиты…»; «…И пусть не будет добра ни на сём свете, 
ни в будущем злому человеку, который змеиным своим глазом иссушил и извёл три прекрасные цветка, свежие  
и пышные!» [7]. Но чаще всего числа «2», «3» и «4» встречаются в эпизодах, обозначающих небольшой 
промежуток времени, актуальный на момент совершения колдовства или в пределах фантастических событий:  
«В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила  
и проказила пуще прежнего» [8]. В приведённом отрывке также есть указание на документальность (конкретные дни 
недели), однако троичность, которая в рамках сказки по своему количеству превратилась в мотив, указывает именно 
на символическую наполненность, относящуюся к миру фантастического, а не реального.  

Заключение. Число, являясь одним из художественных ресурсов в сказках О. М. Сомова, в рамках одного  
и того же текста может играть противоположную роль. В данной статье приведены наиболее показательные при-
меры употребления числа, которые можно разделить на две основные группы — это числа из области фантастиче-
ской реалии сказок, несущие в своей семантике максимум символизма, трактовка которого зависит от контекста 
сказки; а также числа, которые указывают на бытовой план повествования, по характеру противоположный фанта-
стическому, тем самым усиливающие эффект фантастики в сюжете произведения. Сами числа не оказывают клю-
чевого влияния на разделение художественного пространства сказки, однако активно участвуют в данном разгра-
ничении мира повседневности и мира сказочности, являясь одним из ярких ориентиров для каждого из них.  
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УДК 801.8 
А. А. Турноўская32 

Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», Баранавічы 

ПОСТАЦЬ ВЯЛІКАГА КНЯЗЯ ВІТАЎТА Ў ЛЕГЕНДАХ І ПАДАННЯХ 

Уводзіны. Даследчык З. Скварчэўскі разглядае постаць Вітаўта ў дыскурсе міфалагічнай свядомасці беларусаў. 
Веды пра мінулае, тыя пласты культуры, якія ў іх увасоблены і за імі хаваюцца, не дазваляюць перапыніцца 

духоўнай сувязі часоў. І ў гэтым, мабыць, асноўная роля гістарычнай памяці. Гістарычны вобраз заўсёды выступае 
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выдатным прыкладам, звязаным, у першую чаргу, з нацыянальнай гісторыяй, народнымі традыцыямі і гуманістычным 
светапоглядам. У гэтым і ёсць яго галоўная каштоўнасная роля. 

Асноўная частка. Вобраз Вітаўта імкліва міфалагізаваўся яшчэ пры жыцці, вакол яго імя пачынаюць 
складвацца розныя тэксты, задуманыя як апраўданне ўнутранай і знешняй палітыкі князя («Летапіс вялікіх князёў 
літоўскіх», «Пахвала вялікаму князю Вітаўту» і інш.) [1, с. 63—65]. Услаўленне ўладара ў дадзеных творах было 
шчыльна звязана з бягучымі палітычнымі справамі ў дзяржаве. 

Паданне «Вітаўт», напісанае на Смаленшчыне, займае адметнае становішча сярод іншых паданняў. Менавіта  
ў ім адлюстравана не толькі жыццё і ўладаранне князя, але і паказана, якім чынам князь атрымаў уладу [2, с. 103]: 

«Быў у Польшчы кароль-багатыр, ды памёр. Як караля абабраць, адкедава? Вот што ўздумалі яны, усё 
начальства: 

— Акапіруем мы лошадзь багатырскую (прэжняга караля) у сядло і паложым меч і острыя копія і пусцім яго 
лошадзь у свет і будзем за ёю ўслед слядзіць, ідзе яна сабе абярэць ездака — таго крулем прызнаем. 

Слядзілі за лошаддзю, услед ехалі, а яе пусцілі, два месяцы за ёю слядзілі. Прыходзіць лошадзь у дзярэўню  
і пайшла прама з дзярэўні на гумно, і віў там старык абрыўкі за авінам. Лошадзь как ішла, пала перад старыком на 
калена. І падходзюць слядзіцелі ўслед за лошаддзю: стаіць лошадзь на каленках. 

Ну, яны сказалі: 
— Ты наш круль-цар, цябе прызнала лошадзь і мы. Як ты абрыўкі віў, будзь круль Вітаўт. 
Садзіўся ён на лошадзь, адпраўляўся ў каралеўства, к царскаму дому. Прысягнула Польшча каралю 

Вітаўту…» [3, с. 378]. 
Прыведзены фрагмент апісвае прыход князя да ўлады, паралелі якому можна адшукаць у міфах іншых 

індаеўрапейскіх народаў: іранскі міф аб прыходзе да ўлады цара Дарыя, грэчаскі міф аб Пелопсе і інш. [4, с. 104]. 
Дадзеныя міфы звязаныя з уяўленнямі аб кані, які з’яўляецца вешчуном багоў і дае знак на атрыманне каралеўскай 
улады. Менавіта паводзіны каня ў старажытных міфах і паданнях вызначалі прыняцце тых ці іншых рашэнняў  
[5, с. 85]. Апісаны ў паданні рытуал узыходжання на пасад новага валадара цалкам адпавядае добра вядомаму  
ў індыйскіх арыяў рытуалу ашвамэдхі, у часе выканання якога цар крочыць за выпушчаным белым канём і гэтым 
сведчыць сваю ўладу над усімі землямі, куды прыйдзе конь. Пасля таго, як конь абыходзіў усё царства, ён 
прыносіўся ў ахвяру [6, с. 83—84].  

Такі звычай быў зафіксаваны ў горадзе Радзігошч біскупам Цітмарам: «…яны (святары) з трапятаннем капаюць 
зямлю і, кінуўшы жэрабя, пазнаюць ісціну ў справах, якія выклікаюць сумненне. Скончыўшы гэта, яны пакрываюць 
жэрабя зялёным дзірваном і, уторкнуўшы ў зямлю крыж-накрыж дзве востраканцовыя дзіды,  
з пакорлівым паслухмянствам праводзяць скрозь іх каня, які лічыцца найбольшым сярод іншых і таму шануецца, як 
святы; не зважаючы на кінуты ўжо жэрабя, які яны назіралі раней, праз гэтую, нібыта боскую жывёліну, яны  
ў другі раз праводзяць варажбу. І калі ў першым і другім выпадку будзе аднолькавым прадвесце, тады задуманая 
справа прыводзіцца ў выкананне, а калі не, дык народ з жалем адмаўляецца ад задуманага…» [7, с. 103]. 

Дзіды як сродак варажбы з’яўляюцца не толькі сімваламі каралеўскай годнасці, атрабутамі ваяра  
і палкаводца, але і атрыбутамі, з дапамогай якіх вызначалі боскую волю. Новы гаспадар мог атрымаць іх толькі  
ў тым выпадку, калі сакральная жывёліна (у дадзеным выпадку конь папярэдняга ўладара) прынясе новаму 
гаспадару сімвалы ўлады [8]. 

Сакральнасць моманту абрання падкрэслівае і месца, дзе яно адбылося: «Прыходзіць лошадзь у дзярэўню  
і пайшла прама з дзярэўні на гумно, і віў там старык абрыўкі за авінам» [9]. Гумно ў традыцыйных уяўленнях часам 
магло набываць статус святога месца. Згодна з паданнем, запісаным А. Сержпутоўскім, чалавек лічыўся «святым», 
калі не наведваў царкву, не маліўся там, а маліўся ў гумне [10, с. 175—177]. 

«Абранне канём» — гэта першы і асноўны рытуал ініцыяцыі караля, падчас якога ён набывае сакральны 
статус. Другі этап — прысяга — з’яўляецца другасным і мае свецкі характар. Ён фармальна замацоўвае ўладу 
новага караля («Прысягнула Польшча каралю Вітаўту» [11]), бо каралём яго называюць пасля першага рытуалу: 
«Ты наш круль-цар, цябе прызнала лошадзь і мы» [12, с. 104]. У паданні «Вітаўт» формула абрання караля носіць 
дваісты характар: сакральны («цябе прызнала лошадзь») і свецкі («і мы»). Такім чынам, людзі падпарадкоўваюцца 
Вітаўту, прызнаючы вышэйшую волю, якую щвасабляе конь.  

На думку Э. Зайкоўскага, нельга згаджацца з меркаваннем, што народ не любіў сваіх палкаводцаў або князёў  
і не ўслаўляў іх перамогі, «што ўзвелічэнне ix — выключна справа пазнейшых нацыяналістычных фальсіфікатараў».  
У Рэчы Паспалітай і Вялікім Княстве Літоўскім пасля смерці чарговага ўладара ніколі не праводзіўся комплекс 
перайменаванняў адміністрацыйным шляхам, тагачасныя службовыя дзеячы пакідалі спрадвечныя назвы мясцін і другіх 
мікратапонімаў (назваў узгоркаў, балот, дрэў і інш.). Таму ніхто не мог прымусіць людзей назваць пэўны аб’кт ці месца 
імем ненавіснага імі ўладара. Прыжываліся ў назвах толькі імёны сапраўды паважаных дзеячаў, якія пакінулі значны 
след у гісторыі дадзенага краю.  Разам з гэтым можна гаварыць пра ўвекавечанне герояў у легендах [13, с. 193—195].  

Вельмі актыўнае і насычанае падзеямі княжанне Вітаўта пакінула свой след у народнай памяці праз захаванне 
шматлікіх тапонімаў і мікратапонімаў, звязаных з імем Вітаўта, ды праз паданні, якія тлумачаць з’яўленне гэтых 
тапонімаў. Ад імя Вітаўта паходзяць назвы пагоркаў, шляхоў, палёў, мастоў, калодзежаў, камянёў, дрэваў і г. д. Амаль 
усе паданні звязваюць з’яўленне падобных назваў з вайсковай дзейнасцю князя. Верагоднасць гэтых фактаў адзначалі 
ў сваіх працах першыя даследчыкі «Вітаўтавых тапонімаў» — Г. Татур, Я. Тышкевіч, П. Шпілеўскі [14]. 

Шырока вядомыя на беларускай тэрыторыі і яе памежжы тапонімы кшталту «Вітаўтава гара». Пад 1605 г. 
узгадваецца ўрочышча «Вітаўтавая Гара» ля Трокаў [15]. 
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Пра існаванне пагорка Вітагор’е ля в. Лошніца Барысаўскага р-на пісаў П. Шпілеўскі, прычым ён запісаў  
і паданне, якое тлумачыць назву пагорка. Паводле падання, нейкі старажытны князь Віт (ці паводле іншых звестках 
Віток) праходзіў са шматлікім войскам праз лясы цяперашняй Лошніцы, патрапіўшы ўначы ў моцную буру, загадаў 
ваярам расчысціць лес і ўладзіць начлег на высокай гары каля ручая. Ваяры выкапалі на вяршыні гары яму, якую 
абклалі скурамі і такім чынам зрабілі для Віта ложак, у памяць чаго гару назвалі Ложніцай, а ручай, ці рэчку, — 
Ложай. Старажылы паказалі П. Шпілеўскаму месца начлега Віта на гары, за могілкамі, якая таксама мела 
назву Вітагор’е. Даследчык  пагаджаецца, што гэтае паданне можа мець рэальны падмурак, бо паход Вітаўта з Вільні 
на Оршу супраць Свідрыгайлы ў 1395 г. не мог не праходзіць праз тэрыторыю Барысаўскага павета [16, с. 162]. 

Каля в. Масалаі, якая належыць Л. Радзівілу, знаходзіцца студня невяліках памераў, якую і сёння называюць 
Вітавай студняй. Яна была выкапана спецыяльна для караля Віта для палуднавання ў час паходу. Жыхары вёскі 
захоўваюць паданне, нібыта іх продкі з такой нагоды падарылі каралю і войску некалькі быкоў. Кароль Віт у якасці 
падзякі за гасцінец даў грамату, ці прывілей, згодна з якой яны атрымалі стан вольных земляробаў. Гэтай граматай 
мясцовыя жыхары карысталіся некалькі стагоддзяў, а калі дакумент выпадкова згарэў, іх зрабілі прыгоннымі [17]. 
Як зазначыў гісторык, этнограф і краязнавец Я. Тышкевіч у 1847 г., «жыхары гэтай вёскі ад традыцый не 
адступаюць і ўхільваюцца ад выканання сваіх абавязкаў князю» [18, с. 42—44]. Дадзены факт сведчыць аб тым, 
што ў гістарычнай памяці народа вялікі князь Вітаўт захаваўся як справядлівы і мудры кіраўнік.  

Назву, звязаную з імем Вітаўта, носіць і дарога на Крупшчыне, так званая Вітаўка, ці Вітава дарога. Першыя 
згадкі пра яе адносяцца да 1395 г., калі князь ішоў са сваім войскам на Оршу і Смаленск. Згодна з паданнямі дарога 
была пракладзена Вітаўтам, але гэтаму супярэчыць хуткасць яго паходаў. Немагчыма, каб сам князь пракладваў 
дарогі ў бяскрайніх лясах і гразкіх балотах [19]. Паданне з’яўляецца сведчаннем станоўчых адносінах народа да 
вялікага князя. Як ніхто іншы, вялікі князь Вітаўт пакінуў шматлікія сляды ў народнай памяці. І вельмі характэрна, 
што ў паданні ён называецца каралём. 

Таксама неаднаразова сутракаюцца назвы мастоў, звязаных з імем Вітаўта. У 1629 г. узгадваецца «Вітаўтаў 
мост» на р. Цне недалёка ад Мінска: «од бывъшого мосту на той речьце Цне, прозываемого Великого Вителтового…» 
[20, с. 120]. Вядомае яшчэ ўрочышча «Вітаў мост» каля в. Кляннік Смалявіцкага р-на [21, с. 196]. Ёсць звесткі аб тым, 
што Вітавым людзі называюць стары мост праз самую высахлую раку недзе на Вілейшчыне [22]. 

Звязванне мастоў і перапраў з імем Вітаўта падаецца невыпадковым не толькі таму, што вайсковыя 
пераправы патрабуюць будаўніцтва такога кшталту. Мост у міфапаэтычнай карціне свету суадносіцца з паняццем 
пераходу ў «іншасвет», у новы сацыяльны статус [23]. 

Заключэнне. Па колькасці прысвечаных тапонімаў Вітаўт займае першае месца сярод іншых знакамітых 
асоб беларускай гісторыіі. У мікратапаніміі i тапанімічных паданнях адбілася стаўленне народа да гісторыі 
Беларусі. У народнай памяці зафіксаваліся тыя дзеячы, якія не толькі пры жыцці, але i праз шмат пакаленняў 
згадваліся з павагаю i якія сапраўды пакінулі след у гісторыі [24]. Заслугі Вітаўта адлюстраваны не толькі  
ў афіцыйных гістарычных крыніцах, такіх як летапісы і хронікі, але ў першую чаргу ў народнай памяці праз паданні, 
міфы і тапанімічныя назвы. 
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