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Да праблемы гістарычнай семантыкі  
культу плоднасці ў старажытнай Беларусі
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Прыватная ўстанова адукацыі «Інстытут сучасных ведаў  

імя А. М. Шырокава», Мінск

У артыкуле разглядаюцца вытокі асноўных кампанентаў значных для беларускай традыцый-
най духоўнай культуры свят дажынак і першага выгану статку (св. Юр’я). За пункт адліку бярэцца 
апісаны антычнымі аўтарамі –  Герадотам, Паўсаніем – звычай перадачы дароў ад гіпербарэйцаў 
на поўначы Еўропы ў храм Апалона на выспе Дэлас. Прадстаўленыя дадзеныя дазваляюць мер-
каваць аб тым, што ў этнасаў, праз якія перадаваліся дары, існаваў культ баства, тыпалагічна 
падобнага да Апалона, звязанага з сонцам, ураджаем, яго сімваламі – саломай, снапом, а такса-
ма воўкам. Ёсць падставы сцвярджаць, што перадача дароў праходзіла і праз беларускія землі. 
Этнаграфічныя, фальклорныя крыніцы дазваляюць выказаць меркаванне аб тым, што гэта ба-
ство на Беларусі было прадстаўлена Ярылам (у пазнейшай мадыфікацыі – Юр’я). Аб гэтым свед-
чыць сувязь баства з ураджаем, сонцам, воўкам, а таксама ваяўнічыя інтэнцыі. Асобнае святка-
ванне Юр’еўскага свята і дажынак можа тлумачыцца гістарычнай дэфармацыяй. 

Ключавыя словы: традыцыйная духоўная культура беларусаў, каляндарная абраднасць,  
міфалогія, культ плоднасці, культ сонца, працэсы міжкультурнай інтэграцыі.
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The article deals with the origin of the major components essential for the traditional spiritual culture of Dazhynki holidays and 
first grazing. The origins go back to the rites, described by ancient writers Herodotus, Pausanias, the custom of transfering gifts from 
the Hyperboreans, living in the north of Europe, into the temple of Apollo on the island of Delos. Available materials allow us to make the 
assumption that people, through which gifts were passed, worshiped deities, typologically similar to Apollo. This deity was associated 
with the sun, harvesting, its symbols – the straw, the sheaf, and the wolf. There are grounds to believe that the transfer took place through 
Belarusian land as well. Ethnographic and folklore sources make it possible to suggest that this deity was Yarylo in Belarus (in later 
versions – St. Yuri). This is evidenced by its association with the harvest, the sun, the wolf, and belligerence. Special celebration of the 
holiday of St.Yuri as well as Dazhynki can be explained by historical  deformation.

Key words: traditional spiritual culture of Belarusians, calendar dressing mythology fertilitycult, the cult of the sun, processes of 
crosscultural іntegration.
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Значнае месца ў традыцыйнай 
духоўнай культуры беларусаў  займа-

юць звычаі і рытуалы, звязаныя з стыму-
ляваннем плоднасці, культам пладоў ура-
джаю. Асноўная функцыянальная спецыфіка 
беларускіх язычніцкіх багоў і адаптаваных 
да традыцыйнай культуры хрысціянскіх 
персанажаў вызначаецца іх сувяззю з плод-

насцю [1, с. 46, 63, 64]. Сярод разнастайнай 
абраднасці, прысвечанай шанаванню са-
кральных персанажаў каляндарнага цыкла 
і рытуально-магічных аб’ектаў, вылучаец-
ца абрадавы комплекс, звязаны са жнівом, 
святам ураджаю, якое ў шматлікіх народаў 
з’яўлялася адной з цэнтральных падзей 
каляндарнага цыкла. Зажынкі і дажынкі 
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займалі і займаюць істотнае месца ў калян-
дарных святах беларусаў, асноўныя культа-
выя аб’екты гэтых свят – снапы – лічыліся 
дзейснымі магічнымі сродкамі. Жніўныя 
рытуалы, а таксама звязаныя з культам 
плоднасці міфалагічныя персанажы ма-
юць на нашых землях даўнюю гісторыю і 
шырокія этнакультурныя паралелі, магчы-
ма, яны ўзыходзяць да культур бронзавага 
і жалезнага вякоў. Даследаванне вытокаў 
гэтай абраднасці, яе гістарычнай семантыкі 
і культурных паралеляў мае істотнае зна-
чэнне для вывучэння гісторыі беларускай 
культуры, асэнсавання яе месца ў культур-
най гісторыі еўрапейскіх народаў, а таксама 
для адэкватнага выкарыстання ў сучаснай 
культурнай практыцы. 

Мэта артыкула – вызначэнне гістарычнай 
семантыкі рытуалаў традацыйнай каляндар-
най абраднасці беларусаў, звязаных з жнівом 
і святам св. Юр’я. Семантыка жніўных абрадаў 
і свята св. Юр’я разглядалася ў спецыяльных 
работах [2, с. 452, 544, 545], у задачы дадзена-
га артыкула ўваходзіць даследаванне новых 
семантычных высноў гэтых святаў.   

Традыцыя паслання дароў. Славу-
ты старажытнагрэчаскі гісторык Герадот  
(V ст. да н. э.) апісаў звычай, звязаны з ша-
наваннем аракула Апалона на выспе Дэ-
лас [3, с. 113]. Загадкавыя гіпербарэйцы, 
што жылі недзе на далёкай поўначы (за 
Барэем, паўночным ветрам), рэгулярна 
пасылалі ў культавы цэнтр Апалона дары. 
Дары былі загорнуты ў пшанічную салому, 
пакладзены ў скрыню з надпісам «Апало-
ну, востраў Дэлас», якую адкрывалі толькі 
на месцы прыбыцця. Дары пераадольвалі 
працяглы шлях, розныя народы, праз землі 
якіх праходзілі дары, ставіліся да іх з па-
шанай. Па сведчанні Герадота, запісаным 
са слоў дэласкіх жрацоў, дары перадаваліся 
ад гіпербарэйцаў да скіфаў, потым да 
насельнікаў заходняй часткі ўзбярэжжа 
Адрыятычнага мора, потым у Дадону да 
грэкаў. Далей іх везлі на Эўбею, потым да го-
рада Карыста, на Тэнас і непасрэдна на Дэ-
лас. Спачатку гіпербарэі адправілі з дарамі 
двух дзеў і дзеля небяспекі – пяць гараджан, 
пасля, каб не губляць мужчын, якія ўжо не 
вярталіся дадому, дастаўлялі дары на мяжу 
суседняга племені і наказвалі перадаваць 
іх далей. Дары гіпербарэйцаў мелі вялікую 
сакральную каштоўнасць – як адзначаў 

Герадот, ён назіраў, як пшанічная салома 
дароў выкарыстоўвалася пры сакральным 
рытуалах у гонар Артэміды Пануючай. Уво-
гуле, пасылку разнастайных дароў на Дэ-
лас сістэматычна ажыццяўлялі грэчаскія 
дзяржавы, якія шанавалі гэтае святарнае 
месца як своеасаблівы духоўны цэнтр, што 
аб’ядноўваў культам Апалона людзей на 
падставе прынцыпаў маральнасці, шанаван-
ня мастацтваў. 

Традыцыя паслання дароў гіпер-
барэйцамі была досыць трывалай, аб ёй 
сведчылі разнастайныя крыніцы, сярод 
якіх вылучаецца аўтар «Апісання Элады» 
гісторык II ст. н. э. Паўсаній [4, XXXI, 2]. Згод-
на з Паўсаніем, дакладна ніхто не ведаў, 
што сабой уяўляюць дары, вядома толькі, 
што гэта былі загорнутыя ў пшанічную са-
лому нейкія ахвярныя «пачаткі», як можна 
меркаваць, першыя плады ўраджаю, вера-
годней за ўсё – каласы збожжавых культур 
ці іх зерне. Гісторык апісаў шлях ахвярных 
дароў – гіпербарэйцы перадавалі іх ары-
маспам, тыя – ісядонам, ад апошніх скіфы 
везлі святарныя прадметы ў Сіноп (знач-
ную грэчаскую калонію на паўднёвым бе-
разе Чорнага мора), адкуль іх дастаўлялі 
ў Прасію (Атыка), дзе быў храм Апалона, 
і ўжо адтуль афіняне везлі дары на Дэлас.  
У параўнанні з апісаннем Герадота істотна 
змяніўся маршрут, па якім везлі дары, – ён 
стаў усходнім, праходзіў праз Чорнае мора, 
Басфор. Даследчыкі лічаць, што адзнача-
ныя гісторыкамі маршруты адпавядаюць 
старажытным гандлёвым шляхам: аднос-
на працяглы – з Чорнага мора па Дуная і да 
паўночнага ўзбярэжжа Адрыятычнага мора 
(шлях, апісаны Герадотам, бурштынная да-
рога) і карацейшы, звязаны з грэчаскімі 
калоніямі ў паўночным Прычарнамор’і, – 
праз Басфор, Мармуровае і Эгейскае моры 
(шлях Паўсанія). 

Так ці інакш, шлях дароў праходзіў 
ад гіпербарэйцаў да скіфаў і потым – у 
заходнім ці ўсходнім накірунку – да Дэла-
са. Пасрэднікамі паміж гіпербарэйцамі і 
скіфамі былі, згодна з Паўсаніем, арымаспы і 
ісядоны. Гэтыя плямёны ўзгадваліся ў стра-
чанай паэме Арысцей з Праканэса (як лічаць, 
рэальнай асобы VII ст. да н. э.) «Арымаспейя», 
якая зрабіла істотны ўплыў на літаратуру 
аб народах паўночнага Прычарнамор’я, у 
тым ліку на Герадота. Арыстэй, як мярку-
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юць даследчыкі, сапраўды падарожнічаў па 
землях народаў на поўнач ад Чорнага мора, 
ён, як сведчыў Герадот [3, с. 105], дасягнуў 
тэрыторыі ісядонаў, вышэй якіх жылі 
аднавокія людзі – арымаспы («арыма» па-
скіфску – адно, «спу» – вока), далей – грыфы, 
што пільнуюць золата, а за імі – гіпербарэі, 
што дасягалі мора. Праблема лакалізацыі 
гіпербарэяў мае працяглую гісторыю, іх раз-
мяшчаюць ад Балтыкі да Кітая. Загадкавыя 
грыфы (народы, дзе шырока вядомыя куль-
тавыя выявы гэтых міфалагічных істот) 
лакалізуюцца даследчыкамі ў Манголіі, на 
Алтаі. К. Жульен размяшчаў грыфаў каля 
паўночнага пачатку Карпат, на бурштын-
ным шляху [3, с. 257]. 

Аб арымаспах пісаў Герадот у сваёй 
«Гісторыі» (згодна са сведчаннямі  Арысцея) 
як аб людзях моцных, касматых і аднавокіх, 
у якіх шмат статку і коней [3, с. 105]. Гэты 
народ узгадваў Эсхіл, іншыя антычныя 
аўтары. Арымаспаў (народ, у міфалогіі якога 
значную ролю адыгрывалі аднавокія перса-
нажы і які займаўся дабычай золата і сера-
бра) лакалізавалі ад Уральскіх гор да Алтая, 
больш дакладна археалагічна – у Казахстане 
[5, с. 142]. Разам з тым, К. Жульен лічыць іх 
балтыйскім народам [3, с. 256].  

Што тычыцца ісядонаў, дык пра іх  
Герадот распавядаў больш падрабязна [3,  
с. 111]. Яны лакалізаваліся за межамі так 
званых скіфскіх плямёнаў, апошнімі з якіх на 
поўначы былі ііркі і скіфы, што аддзяліліся 
ад царскіх скіфаў. Там плодная раўніна змя-
нялася камяністай зямлёй, дзе на вялікай 
адлегласці, каля высокіх гор, жылі пляшы-
выя людзі, на ўсход ад якіх размяшчаліся 
ісядоны. Герадот апісваў іх пахавальны 
звычай – у выпадку смерці бацькі сваякі 
прыносілі ў ахвяру дробны статак, секлі яго 
на кавалкі, змешвалі з пасечаным целам ня-
божчыка і рабілі піршаства. Галаву нябож-
чыка апрацоўвалі, залацілі і выкарыстоўвалі 
ў якасці чашы на штогодніх ахвярапрына-
шэннях. Гэты народ лічыўся, як адзначаў 
Герадот, справядлівым, жанчыны там былі 
раўнапраўныя з мужчынамі. Таксама Ге-
радот адзначаў, што ў краінах ісядонаў, 
арымаспаў, грыфаў вельмі халодныя зімы, 
на працягу васьмі месяцаў стаіць моцны 
мароз, ідзе снег, надвор’е адрознівалася і 
тым, што летам ідуць дажджы, грыміць 
гром.  Ісядонаў часцей за ўсё лакалізуюць 

на ўсход ад Урала, по берагах р. Ісець і Міас, 
у цэнтральным Казахстане (тасмолінская 
культура) [5, с. 140–141]; зараз лічыцца, што 
ісядоны – іранамоўны, роднасны скіфам ці 
сарматам этнас. Звычаі некрафагіі, выра-
бленне чаш з чарапоў бацькоў, паліандрыю 
даследчыкі знаходзяць у жыхароў Тыбе-
та, Гімалаяў. Разам з тым, чашы з чарапоў 
ворагаў рабілі галы, печанегі, увогуле, гэта 
быў досыць распаўсюджаны ў старажытных 
народаў звычай. 

Трэба адзначыць, што пераважна 
ўсходняя лакалізацыя даследчыкамі назва-
ных Герадотам плямёнаў выклікае шмат 
пытанняў. Хутчэй за ўсё пералічаныя з 
поўдня да поўначы плямёны размяшчаліся 
геаграфічна некампактна і непаслядоўна. 
Разам з тым, большасць іх лакалізавалася ад 
Міжземнамор’я і Чорнага мора, якія добра 
ведалі грэкі, да Балтыйскага і Паўночнага 
мораў, куды іншым разам маглі патрапляць 
асобныя падарожнікі, такія, як Піфей. Ад-
значаныя Герадотам горы на захадзе – гэта 
Карпаты ці Альпы, на ўсход ад якіх і жылі 
ісядоны, на поўнач ад гэтага племя – арыма-
спы, а каля берага мора – гіпербарэі (кель-
ты, германцы, фіна-угры, балты, славя-
не). Гэтыя народы, еўрапейцы ў сучасным 
значэнні гэтага паняцця, этнакультурна 
адрозніваліся ад скіфаў, якія, згодна з Гера-
дотам, жылі на плодных раўнінах. Акрамя 
таго, не ўсе плямёны, названыя Герадотам 
скіфскімі (гісторык наўрад ці ў сваіх пада-
рожжах дахадзіў на поўначы да парогаў Дня-
пра), належалі да скіфаў.   

Падаецца, што шлях дароў праходзіў 
еўрапейскія, у тым ліку і нашы, землі, дзе 
жылі ўзгаданыя Паўсаніем этнасы, якія мож-
на атаясамліваць з пэўнымі археалагічнымі 
культурамі. У пахаваннях плямён вісла-
нёманскай культуры, распаўсюджанай у 
эпоху бронзы на землях беларускага Паня-
моння і паўднёва-ўсходняй Прыбалтыкі, 
побач з нябожчыкамі сустракаліся косткі 
жывёл – авечак, коз, свіней, буйной рагатай 
жывёлы, звычай класці ў пахаванні косткі 
жывёл быў характэрным для насельніцтва 
Сярэдняга Падняпроў’я, паўднёвага ўсходу 
Беларусі ў жаленым веку [6, с. 125, 157]. 
Прычым у эпоху жалеза, калі пераважаў звы-
чай спальвання нябожчыкаў, косткі жывёл 
месціліся разам з крэмацыйнымі рэшткамі, 
што не адмаўляе магчымасці іх сумеснага 
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спальвання. Ці не з’яўляецца гэта сведчан-
нем пахавальнага звычаю, тыпалагічна род-
наснага таму, што апісаў Герадот у ісядонаў? 
Носьбіты гэтых культур, як і ісядоны, 
займаліся жывёлагадоўляй, як можна мер-
каваць, шанавалі хатніх жывёл і прыносілі 
іх у ахвяру набожчыкам, лагічным працягам 
чаго мог быць распаўсюджаны ў ісядонаў 
звычай іх сумеснага паядання. 

Ускосна аб тым, што шлях дароў, у пер-
шую чаргу апісаны Паўсаніем, павінны быў 
праходзіць і праз землі Беларусі, сведчаць 
дадзеныя антычных гісторыкаў аб надвор’і 
ў краях, праз якія ішлі дары, – доўгіх зімах, 
дажджах летам. Бурштынны шлях вёў да 
выспаў каля Рыжскай затокі, ён мог закра-
наць беларускія землі басейна Заходняй 
Дзвіны. Шлях, апісаны Паўсаніем, хутчэй 
за ўсё ішоў па Дняпры і яго басейне, як і 
шлях «з варагаў у грэкі». Разам з тым, калі 
ў дачыненні да V ст. да н. э. дзякуючы дад-
зеным Герадота мы можам у нейкай ступені 
звязаць вызначаныя «скіфскія» плямёны 
з тэрыторыяй Беларусі (звычайна гэта – 
неўры, будзіны), дык для II ст. гэта зрабіць 
складана. Аб рытуальна-абрадавым пада-
бенстве з паўночнымі еўрапейцамі мож-
на сцвярджаць на падставе пазнейшых 
этнаграфічных, фальклорных матэрыялаў. 

Звычай гіпербарэйскіх дароў, пашана да 
яго з боку іншых плямёнаў, якія, як адзначаў 
Герадот, пастаянна ваявалі адно з адным, 
сведчыць аб  наяўнасці агульнага для роз-
ных этнакультурных утварэнняў поўначы і 
поўдня Еўропы – германцаў, кельтаў, балтаў, 
фіна-уграў, славян, грэкаў – сакральнага куль-
ту, у цэнтры якога стаяў Апалон. Даследчыкі 
бачаць у гэтых дарах і рацыянальную асно-
ву – значную колькасць зерня, па некаторых 
падліках, больш паловы ад патрэбы, ста-
ражытныя грэкі атрымлівалі з паўночных 
раёнаў Еўропы. Прычым шанаванне Апало-
на было шырока распаўсюджана менавіта 
ў самага паўночнага народа – гіпербарэяў. 
У старажытнай міфалогіі яны лічыліся 
ўлюбёным народам Апалона, пад яго апя-
кунствам у гіпербарэяў былі развітыя ма-
раль, мастацтва (аб гэтым сведчылі Піндар, 
Гімерый), жыццё гіпербарэйцаў праходзіла 
ў пірах, танцах, спевах, а смерць прыходзіла 
ад перанасычэння жыццём. Лічылася, што 
раз у 19 гадоў Апалон абавязкова наведваў 
гіпербарэйцаў, іншым разам у калясніцы 

на лебедзях, адпачываў у іх краі. Ёсць пункт  
гледжання (Х. Арэнс), што гіпербарэі былі 
ўвогуле не этнасам, а святарамі культу  
Апалона (Гіпербарэйскага), што дастаўлялі 
баству дары – сельскагаспадарчыя прадук-
ты. Па ўскосных дадзеных, культ Апалона 
Гіпербарэйскага аб’ядноўваў вялікія абшары –  
ён быў вядомы нават у Баспорскім царстве.  

Сувязь Апалона з пшанічнай саломай, 
каласамі адпавядае складанай семанты-
цы гэтага баства, якое не было толькі 
ўвасабленнем гармоніі, мастацтва, сонца. У 
старажытнасці Апалон (а гэта, хутчэй за ўсё, 
бог малазійского паходжання) быў звязаны 
з земляробствам, пастушаствам, раслінамі 
(маслінай, кіпарысам), а таксама чалавечымі 
ахвярамі. Гэта Апалон Дафній («прыхільны 
да Дафны – лаўра»), Дрымас («дубовы»), 
з плоднасцю быў звязаны культ Апалона 
Карнейскага (Карн – дэман плоднасці). Так-
сама Апалон непасрэдна атаясамліваўся з 
воранам, лебедзем, мышшу, бараном і, што 
досыць істотна, воўкам – быў вядомы Апа-
лон Лікейскі («воўчы») як губіцель і, адна-
часова, абаронца ад драпежніка. У грэчаскай 
міфалогіі Апалон – жорсткі, бязлітасны бог, 
яго стрэлы нясуць смерць як міфалагічным 
істотам, так і людзям (хваробу ахейцам пад 
Трояй). Небяспечны, злы Апалон шанаваўся 
ў Рыме яшчэ на мяжы нашай эры. 

Сімвал першага і апошняга снапа ў 
культуры. Да канца ХIХ ст. на тэрыторыі 
Брытаніі, народаў кантынентальнай Еўропы 
былі шырока распаўсюджаны ўяўленні пра 
магічныя якасці першага і апошняга зжатага 
снапа, у беларусаў гэта – зажыначны і дажы-
начны снапы, зерне якіх выкарыстоўвалася 
ў магічных мэтах. У традыцыйнай культуры 
апошні сноп не звязаны з дакладным ба-
ством, аднак, акрамя гістарычных дадзеных 
аб дарах гіпербарэйцаў, сувязь гэтага сна-
па з Апалонам таксама можа прасочвацца 
ўскосна праз аналагізацыю жывёлы Апа-
лона – воўка – з духам хлеба. Як адзначаў  
Дж. Дж. Фрэзер, атаясамліванне воўка ці 
сабакі са збожжам было распаўсюджана  
ў Францыі, Германіі, славянскіх краінах [7, 
с. 419–421]. Калі збожжа калыхалася, дык 
сяляне казалі: «Па хлябах праходзіць воўк», 
«У полі воўк», «Ржаны воўк праносіцца 
па полі». Лічылася, што драпежны воўк 
знаходзіцца непасрэдна ў збожжы, існавалі 
Хлебны, Ржаны, Ячневы, Аўсяны, Гароха-
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вы і Бульбяны воўкі. Паказальна, што з не-
пасрэднай прысутнасцю воўка звязваліся 
ў немцаў менавіта апошні сноп, апошняя 
паласа збожжа (яны называлася Ржаным, 
Пшанічным, іншым воўкам), якія баяліся 
зжынаць, з гэтага збожжа рабілі пудзіла 
воўка. У некаторых мясцінах снапу-воўку 
надавалі чалавечыя рысы, апраналі як ча-
лавека, злучаючы культавыя сноп, воўка і 
чалавека ў антрапаморфны міфалагічны 
персанаж. Наданне антрапаморфных рысаў 
першаму снапу было ўласціва і для абраду 
беларускіх зажынак і дажынак [2, с. 452]. 
Жанчыну, якая вязала апошні сноп, такса-
ма звалі ваўчыцай (Жытняй, Бульбянай, 
іншай), на працягу года на выспе Рюген яна 
павінна была паводзіць сябе адпаведна – ку-
саць сваякоў у хаце, атрымліваць мяса. Тут 
назіраецца сувязь паміж апошнім снапом, 
воўком і асаблівым статусам жанчыны; маг-
чыма, у старажытнасці такія жанчыны былі 
сакральнымі асобамі, звязанымі з плоднас-
цю. Сяляне з ваколіц Магдэбурга ўрачыста 
вялі на ланцугу загорнутага ў салому ча-
лавека, якога звалі «воўк». У Францыі па 
скошаным полі вадзілі кастрыраванага 
барана – Палявога воўка, якога як ахвяру 
заколвалі на полі [7, с. 421]. У дадзеным вы-
падку ў якасці ўвасаблення духа збожжа 
злучаліся культавыя жывёлы Апалона – 
воўк і баран. Можна меркаваць, што мяжой 
культу баства былі тэрыторыі пражывання 
паўночнагерманскіх, нарманскіх плямёнаў, 
у міфалогіі якіх воўк Фянрыр – адмоўная 
міфалагічная істота касмічнага маштабу, 
якая напрыканцы касмічнага цыкла павінна 
праглынуць Сонца і забіць бога Одзіна. Такса-
ма ў народаў Паўночнай Еўропы хлебны дух 
быў вядомы і ў вобразах іншых звязаных з 
Апалонам істот – мышы, лебедзя [7, с. 433].  

У традыцыйнай свядомасці беларусаў 
з даўніх часоў воўк быў звязаны са  
св. Георгіем (Юр’ем). А. Мейер у рабоце 
«Апісанне Крычаўскага графства» 1786 г. 
адзначаў, што сяляне лічылі св. Георгія апе-
куном ваўкоў і ў красавіку, у дзень яго ша-
навання, выносілі ў поле кавалкі «хлеба», 
ставілі іх пад кусты ці пакідалі на дрэвах, 
заклікаючы св. Георгія пасвіць іх авечак [8, 
л. 7]. У славянскай міфалогіі Юр’я – гаспа-
дар, цар ваўкоў, адначасова ахоўнік і той, хто 
вызначае для ваўкоў ахвяру сярод жывёл 
статку [9, с. 86], што функцыянальна злу-

чала яго з Апалонам Лікейскім. Св. Георгій, 
Юр’я замяніў у дадзеным свяце – першым 
выгане статку – старажытнага язычніцкага 
Ярылу – бога ўрадлівасці, сонца. У апісаным 
звычаі злучаюцца два культавыя кампанен-
ты сонечнага баства: яго жывёла – воўк і 
ўвасабленне ураджаю, плоднасці – кавалкі 
хлеба (напэўна, каравая). Тое, што хлеб 
размяшчаўся пад кустамі, на дрэвах – по-
бач з раслінамі – сведчыла аб яго менавіта 
расліннай крэцыйнасці. Хлеб з соллю тра-
дыцыйна клалі на хусце ў полі ў дар св. Юр’ю. 

У зафіксаваным у сярэдзіне ХIХ ст. 
на Беларусі рытуале ў гонар Ярылы  
(27 красавіка па ст. ст.) ён прадстаўляўся 
апранутай юнаком дзяўчынай у белым 
адзенні на белым кані, якая трымала  
ў адной руцэ «чалавечую галаву», у другой – 
каласы збожжа [2, с. 544]. У еўрапейскіх 
народаў конь – адно з увасабленняў духа 
хлеба [7, с. 430]. Белы конь у міфологіі звя-
заны з агнём, сонцам; характэрна, что ў 
іканаграфіі, у тым ліку і старабеларускай 
XVIII ст., св. Георгій сядзіць на белым кані.  
У беларускай традыцыі з белым канём звя-
заныя станоўчыя, пазітыўныя інтэнцыі [2,  
с. 45]. Таксама Юр’я прадстаўляўся 
беларусамі і ў выглядзе белага воўка [10, 
с. 96] – у славянскіх уяўленнях галоўнага 
над ваўкамі. Дамінаванне ў вобразе Ярылы 
і звязаных з ім жывёл белага колеру, пры 
ўсёй яго семантычнай паліфаніі, наводзіць 
на меркаванне аб сімволіцы святла, сонца. 
Яшчэ адна істота, з якой звязаны Апалон, – 
мыш – у беларускай традыцыі шанавалася 
як гападар поля, ёй прысвячаліся апошнія 
каласы на жніве [2, с. 319].   

Дзяўчына, апранутая юнаком, што 
ўвасабляла бога, мае паралелі з Жыт-
няй ваўчыцай, гэта сведчанне наяўнасці 
андрагінных рыс у баства ўраджаю. Чала-
вечая галава лічыцца сімвалам ваярскай 
патэнцыі гэтага баства, якая прысутнічае  
ў юраўскіх песнях у дачыненні да Юр’я  
[2, с. 544]. Разам з тым, магчыма, гэта – зна-
кавы рэлікт старажытнага звычаю, звяза-
нага з выкарыстаннем галавы забітага во-
рага, сведчанне ваяўнічага нораву баства 
(у заходніх славян яго ў старажытнасці 
параўноўвалі з Марсам [с. 544]), што 
аб’ядноўвае яго семантыку з вобразам 
мілітарысцкай кампанентай вобраза Апало-
на. 
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Ярыла (Юр’я) у беларускай міфалогіі 
адчыняў зямлю і неба, пачынаў новы га-
давы цыкл, аднаўляў жыццёвыя патэнцыі 
космасу, і ў гэтым ён семантычна блізкі Апа-
лону, які забіў змея Піфона, што нарадзіўся 
з глею, жыў у пячоры і сеяў навокал смерць 
(негатыўны персанаж, бінарны свету і жыц-
цю). Св. Георгій у беларускім фальклоры 
ўзгадваецца ў сваёй традыцыйнай іпастасі 
як пераможца змея. 

Заключэнне. Такім чынам, зыходзячы 
з прыведзеных вышэй дадзеных, можна 
меркаваць, што ў старажытнасці (па крыні- 
цах – з V ст. да першах стагоддзяў нашай 
эры) на вялізных абшарах Еўропы (а такса-
ма Азіі) існаваў культ сонечнага баства, якое 
ў старажытных грэкаў называлася Апалон і 
ў капішча якога на выспе Дэлас з паўночных 
краёў кантынента, дзе яно асабліва шана-
валася, пасылалі дары ў выглядзе загорну-
тых у пшанічную салому пладоў ураджаю 
(напэўна, зерня, каласоў). У этнасаў, праз 
якія ўрачыста перадаваліся дары, магчы-
ма, існавала аналагічнае Апалону антра-
паморфнае баство, адметнай рысай якога 
была сувязь з сонцам, ураджаем (раслінамі) 
і яго сімваламі – саломай,  зернем ці снапом, 
жывёламі – воўкам, бараном, мышшу, ле-
бедзем. Баство магло ўвасабляць зробленае 
з апошніх жніўных каласоў пудзіла чалаве-
ка ці воўка. Ёсць усе падставы сцвярждаць, 
што гэты культ існаваў і на беларускіх зем-
лях і быў увасоблены ў постаці бога Яры-
лы (у пазнейшай мадыфікацыі – св. Юр’я, 
Георгія), звязанага з сонцам, ураджайнасцю, 
воўкам, ваяўнічым пачаткам. Тое, што святы 
св. Юр’я (Ярылы) і дажынак адзначаліся ў 

розны час, можа тлумачыцца як мясцовымі 
асаблівасцямі культу, так і дэфармацыяй 
абраду пад уплывам часу, бо ў рытуалістыцы 
свята св. Юр’я выдавочна прысутнічалі эле-
менты магіі ўраджаю. Напэўна, з цягам часу 
звязаны з небяспекай для хатняй жывёлы 
воўк і яго шанаванне перайшлі на свята 
першага выгану статку, паступова туды ж 
перамясціўся і вобраз Ярылы. Разам з тым, 
трэба адзначыць, што і Апалон не быў ба-
ством плоднасці – дар  пладоў ураджаю мог 
быць знакам асобай пашаны да Бога. 
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