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Традыцыя выдання архіўных фальклорных запісаў запачаткавалася 

яшчэ ў часы дзейнасці славутых збіральнікаў фальклору ХІХ стагоддзя. 

Канешне, на той час размова не ішла пра архівы як такія – хутчэй гэта было 

выданне матэрыялаў, якія захоўваліся ў асабістых архівах збіральнікаў 

(выключэнне тут – арганізацыя збіральніцкай і выдавецкай дзейнасці Рускім 

геаграфічным таварыствам). Паступова наспела патрэба ў захаванні 

сабранага матэрыялу ў спецыяльнай установе, у якой запісы маглі быць 

даступнымі для даследчыкаў і ўсіх зацікаўленых. Значны штуршок для 

арганізацыі архіўнай справы ў сферы фальклорнай творчасці адбыўся ўжо ў 

савецкі час, калі збіральніцкая дзейнасць была сканцэнтравана вакол 

новаўтвораных ВНУ і Інстытута беларускай культуры. Менавіта тады 

паўстала праблема сістэматызацыі сабранага культурнага багацця, яго 

захавання і выдання. 

У другой палове ХХ ст. збіранне нацыянальнага фальклору – як сіламі 

супрацоўнікаў навуковых арганізацый, так і студэнтамі ўніверсітэтаў і 

педінстытутаў, ‒ атрымала шырокае распаўсюджанне. Гэтаму ў многім 

спрыяла ўвядзенне ў вучэбны план філалагічных факультэтаў фальклорнай 

практыкі. У выніку ў архівах вучэбных устаноў накапіўся значны 

фальклорны матэрыял. Праблемы яго сістэматызацыі, архіўнага захавання, 

выдання і даследавання з’яўляюцца актуальнымі і ў цяперашні час. 

Архіў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору 

філалагічнага факультэта БДУ пачаў фарміравацца з сярэдзіны 60-х гадоў ХХ 

ст. на аснове запісаў студэнтаў 1-х курсаў беларускага і рускага аддзяленняў, 

якія праходзілі фальклорную практыку ў палявых умовах. Спачатку гэта былі 

рукапісныя тэкставыя (фальклорныя, этнаграфічныя) матэрыялы, якія больш 

за 20 гадоў захоўваліся на кафедрах беларускай літаратуры і рускай савецкай 

літаратуры. У 1985 годзе, пасля адкрыцця на філалагічным факультэце БДУ 

навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору, усе фальклорныя 

запісы былі сканцэнтраваны ў пяці архівах: рэгіянальным, жанравым, аўдыё- 

і відэаматэрыялаў і ў архіве іншых народаў свету. У сукупнасці яны і 

складаюць паняцце «фальклорны архіў філалагічнага факультэта БДУ». З 

гэтага часу і па сённяшні дзень менавіта лабараторыя здзяйсняе ўсе віды 

працы ў архіве: складанне рэестра фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, іх 

сістэматызацыя ў рэгіянальнам архіве, класіфікацыя, падрыхтоўка да 

выдання і інш. 

У 2005 годзе навукова-даследчая лабараторыя беларускага фальклору 

была рэарганізавана ў вучэбна-навуковую лабараторыю беларускага 

фальклору на ўмовах бюджэтнага фінансавання (упершыню ў гісторыі), і 

спрыяла гэтаму наяўнасць у лабараторыі фальклорнага архіва, у якім 

захоўваліся запісы з усіх абласцей і раёнаў Беларусі. У гэтым галоўнае 



адрозненне архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору ад 

аналагічных архіваў іншых ВНУ нашай краіны. 

Паступова, са з’яўленнем новых сродкаў гуказапіснай тэхнікі, 

фальклорны архіў філалагічнага факультэта БДУ стаў папаўняцца запісамі 

спачатку на дыскетах, а пазней і на дысках, што актуалізавала 

першаступенную задачу далейшага развіцця архіва – перазапіс рукапісных і 

аналагавых аўдыё- і відэазапісаў у лічбавы фармат. 

Накапленне экспедыцыйнага матэрыялу ў архіве лабараторыі паставіла 

праблему яго публікацыі. Супрацоўнікамі лабараторыі была пастаўлена 

задача падрыхтоўкі зборнікаў высокага навуковага ўзроўню, якія б 

адпавядалі патрабаванням фалькларыстычнай навукі. Аднак ажыццявіць 

доўгатэрміновыя праекты аказалася складана. Так, на сённяшні дзень з 

распачатай у 1973 годзе серыі «Беларускі фальклор у сучасных запісах. 

Традыцыйныя жанры» выйшлі тры кнігі: «Брэсцкая вобласць» (1973), 

«Гомельская вобласць» (1989), «Мінская вобласць» (1995). Як бачна, паміж 

гэтымі кнігамі досыць вялікі прамежак, што гаворыць пра дастаткова 

складаную падрыхтоўчую працу. Аднак выданне было паспяховым па 

некалькіх прычынах. Па-першае, быў складзены высокапрафесійны 

калектыў, у складзе якога былі этнамузыколагі і фалькларысты. Праца паміж 

імі была размеркавана прапарцыянальна. Па-другое, тут былі прадстаўлены 

творы розных відаў і жанраў пэўнага рэгіёна (па некалькі твораў на жанр). На 

сённяшні дзень гэта ўзорнае серыйнае выданне матэрыялаў архіва 

філалагічнага факультэта БДУ. 

Прасцей было падрыхтаваць і выдаць зборнікі несерыйныя. 

Пацверджанне таму – знакамітыя кнігі класіка беларускай літаратуры, 

народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча, які ў 70 ‒ 80-я гады выкладаў 

беларускі фальклор на філалагічным факультэце БДУ і кіраваў фальклорнай 

практыкай студэнтаў [выйшлі з 1973 па 2000-я гг; 3, 6, 7, 14, 18, 19], а 

таксама вядомае «Палескае вяселле» В. А. Захаравай [17]. У аснове гэтых 

класічных кніг – матэрыялы, зафіксаваныя студэнтамі філалагічнага 

факультэта БДУ з навуковымі каментарыямі і высновамі аўтараў.  

У 1997 годзе пад кіраўніцтвам дацэнта кафедры тэорыі літаратуры 

Р. М. Кавалёвай было распачата выданне новай серыі «Беларускі фальклор у 

запісах выкладчыкаў і студэнтаў». Агульная назва ‒ «Метадычныя ўказанні і 

ілюстрацыйны матэрыял для праходжання фальклорнай практыкі студэнтаў 1 

курса філалагічнага факультэта». Напачатку выданне ажыццяўлялася на 

ратапрынце і мела выгляд брашуры колькасцю 30-50 старонак. У плане 

падрыхтоўкі «Метадычныя ўказанні» мелі шэраг асаблівасцей. Па-першае, 

тут прымалі ўдзел студэнты філалагічнага факультэта, якія займаліся не 

толькі пошукам і наборам твораў, але і рыхтавалі ўступныя часткі 

тэарэтычнага характару і каментарыі да тэкстаў. Па-другое, у большасці 

выкарыстоўваліся расшыфраваныя бабінныя запісы, якія рабіліся зноў-такі 

студэнтамі. Па-трэцяе, некаторыя творы падаваліся з нотнымі 

расшыфроўкамі (гэта было сапраўднае дасягненне, таму што прыцягнуць да 

супрацоўніцтва этнамузыколага было даволі складана). Такім чынам, 



ажыццяўленне выдання «Метадычных указанняў» стала значным прарывам у 

справе друкавання матэрыялаў архіва філалагічнага факультэта БДУ, 

паколькі ў складаны перыяд 90-х гадоў пры адсутнасці бюджэтнага 

фінансавання лабараторыі іншых шляхоў ажыццяўлення выданняў не было. 

Праца над брашурай была плённай: з 1997 па 1999 гг. выйшлі пяць 

тэматычных выпускаў, якія сталі візітнай карткай запісаў аўтэнтычнага 

фальклору, зробленых студэнтамі філалагічнага факультэта БДУ [9-13]. У 

1999 годзе быў падрыхтаваны шосты выпуск ‒ «Масленічныя песні», аднак 

выйшаў у свет ён толькі ў 2008 годзе пасля рэарганізацыі навукова-даследчай 

лабараторыі беларускага фальклору ў вучэбна-навуковую [8]. За гэты час у 

БДУ закрываліся многія навукова-даследчыя лабараторыі, і толькі дзякуючы 

намаганням дэкана філалагічнага факультэта прафесара І. С. Роўды і 

загадчыка лабараторыі дацэнта В. Дз. Ліцьвінкі ўдалося захаваць 

лабараторыю як структурнае падраздзяленне. Важкім аргументам для 

рэарганізацыі лабараторыі ў вучэбна-навуковую стала як раз наяўнасць 

архіва. Цяпер супрацоўнікі лабараторыі атрымалі магчымасць уключаць свае 

выданні ў перспектыўны і тэматычны план выданняў БДУ, што павышала 

навукова-метадычны статус выдання (колькасць старонак – 100, каляровая 

вокладка, наяўнасць рэцэнзентаў). Аднак за ўсімі гэтымі пазітыўнымі 

зменамі прыйшлося адмовіцца ад серыі і выпускаў (па патрабаванні 

выдавецтва). Так з 2008 года пачалося выданне тэматычных зборнікаў з 

запісамі архіва філалагічнага факультэта БДУ з падназвай «Метадычныя 

ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял для праходжання фальклорнай практыкі 

студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта», якую, мы лічым, можна назваць 

серыяй. На сённяшні дзень выйшлі яшчэ пяць такіх асобных зборнікаў, у 

друку знаходзіцца шосты [2, 5, 8, 15, 16]. Аднак дадзеныя кнігі, нягледзячы 

на пераемнасць, значна адрозніваюцца. Змяніўся не толькі знешні выгляд 

выпускаў, але і іх змест. Кожная кніга змяшчае сур’ёзную тэарэтычную і 

метадычную часткі, якія дапамагаюць студэнту зарыентавацца ў спрэчных ці 

нявырашаных пытаннях фалькларыстыкі, падрыхтавацца да практыкі і 

правільна вызначыць жанры. Канешне, распрацоўваюць тэарэтычную і 

метадычную часткі гэтых зборнікаў спецыялісты ‒ выкладчыкі-

фалькларысты кафедры тэорыі літаратуры і супрацоўнікі вучэбна-навуковай 

лабараторыі беларускага фальклору. Пошук, набор і расшыфроўку твораў па-

ранейшаму ажыццяўляюць студэнты. 

У 2011 годзе Р. М. Кавалёва за ўласны кошт аднаасобна падрыхтавала і 

выдала кнігу «Хто прадзе сярэбраныя ніці?.. Фальклорныя падарожжы 

студэнтаў БДУ па Гомельшчыне» [4]. У яе аснове – запісы, зробленыя 

студэнтамі і аўтарам падчас трох фальклорных экспедыцый. У кнігі ёсць 

падназва: «З фальклорнага архіва БДУ». Па задуме Рымы Мадэстаўны, яна 

павінна была стаць пачаткам серыі. І гэта сапраўды так. Ужо ідзе праца над 

другой кнігай з гэтай серыі пад умоўнай назвай «Веснавыя песні: Поўнач ‒ 

Поўдзень». Электронны набор ажыццяўлялі студэнты-першакурснікі, якія 

праходзілі фальклорную практыку. Прагляд і выпраўленне набранага 

студэнтамі матэрыялу здзяйснялі супрацоўнікі лабараторыі. Укладаннем 



кнігі і падрыхтоўкай уступных частак да твораў займаліся адказныя за 

выпуск з боку лабараторыі і навуковы рэдактар ад кафедры Р. М. Кавалёва, 

якая правяла вялікую працу па размеркаванні матэрыялу ў кнізе і павышэнні 

навуковага ўзроўню ўступных раздзелаў. На сённяшні дзень кніга 

знаходзіцца ў стадыі ўнясення правак у рукапіс. Да канца года мяркуецца 

кнігу выдаць. Укладальнікі спадзяюцца, што выданне можна будзе 

ажыццявіць па-за Перспектыўным планам выданняў БДУ на 2014 год. Калі 

гэта не атрымаецца, ёсць магчымасць прыняць удзел у конкурсе выдавецкіх 

праектаў БРФФД (Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных 

праектаў). На жаль, і першы, і другі шляхі могуць аказацца няўдалымі. І тады 

аўтарам застанецца скараціць наклад і выдаць кнігу за ўласны кошт. 

Канешне, заўсёды ёсць надзея на спонсара, толькі дагэтуль выйсці на такую 

форму супрацоўніцтва калектыву аўтараў-укладальнікаў пакуль не ўдалося. 

Напрыканцы адзначым, што запісы з фальклорнага архіва 

філалагічнага факультэта БДУ неаднаразова друкаваліся ў розных кнігах 

розных аўтараў – наведвальнікаў нашага архіва [напрыклад, 1; 20]. Такія 

выданні заўсёды ажыццяўляліся з абавязковай паметай «З фальклорнага 

архіва БДУ». Дастаткова значнай з’яўляецца колькасць выкарыстаных 

фальклорных запісаў у курсавых і дыпломных работах, кандыдацкіх 

дысертацыях, а таксама ў артыкулах суіскальнікаў вучоных ступеней. Як 

бачым, архіў карыстаецца ўвагай і павагай наведвальнікаў, а гэта – лепшы 

доказ на карысць мэтазгоднасці яго існавання. 

Такім чынам, зыходзячы з вопыту працы з матэрыяламі фальклорнага 

архіва філалагічнага факультэта, можна прыйсці да высновы, што асноўнымі 

праблемамі выдання матэрыялаў архіваў фальклорнай творчасці з’яўляюцца 

наступныя: 

1) магчымасць стварэння працаздольнага навуковага калектыву, у якім 

былі б прапарцыянальна размеркаваны абавязкі. У нашым выпадку 

атрымліваецца, што вялікая нагрузка па падрыхтоўцы кніг кладзецца на 

навуковага рэдактара. Не заўсёды ўдаецца прыцягнуць да супрацоўніцтва 

этнамузыколага. Так, пры падрыхтоўцы серыі «Беларускі фальклор у 

сучасных запісах. Традыцыйныя жанры» нядоўгі час стаўка этнамузыколага 

была ў навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору БДУ. У 

зборніку веснавых песень, які рыхтуецца да выдання, творы з нотамі рабіліся 

толькі дзякуючы асабістым сувязям фалькларыстаў кафедры тэорыі 

літаратуры са пецыялістамі ў гэтай галіне з БДАМ (Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі); 

2) да рэарганізацыі ў 2005 годзе навукова-даследчай лабараторыі БДУ ў 

вучэбна-навуковую супрацоўнікі не мелі магчымасці ўключаць выданні 

матэрыялаў архіва філалагічнага факультэта ў Перспектыўны і тэматычны 

планы БДУ. Менавіта таму прыйшлося пераарыентаваць працу над 

навуковымі зборнікамі на стварэнне метадычных дапаможнікаў невялікага 

памеру і такім чынам быць уключанымі ў названыя планы. Практыка 

паказала, што метадычны характар зборнікаў ні ў якім разе не сапсаваў 



узровень выданняў, а, наадварот, накіраваў аўтараў на тэарэтычнае 

асэнсаванне праблемных пытанняў фалькларыстыкі; 

3) ажыццяўленне тэксталагічнай працы – праблема прыватная, але не 

менш важная. У большасці выпадкаў пачатак работы над зборнікам 

пачынаецца з набору тэкставага матэрыялу на камп’ютары, што робіцца 

студэнтамі. Аднак якасць гэтага набору часам вельмі нізкая, што абумоўлена 

як няўважлівасцю самога студэнта, так і неахайным афармленнем 

пашпартызацыі твора. Набраны студэнтам тэкставы матэрыял можна назваць 

«чарнавіком чарнавіка». На ўкладальніка кладзецца праца па прывядзенні да 

аднолькавага выгляду ўсіх набраных твораў і зверкі месцаў запісу, на 

рэдактара – правільнае афармленне запісаў на мясцовых гаворках, страфічнае 

афармленне і пунктуацыя. Адпаведна кампетэнтнасць укладальніка і 

рэдактара не павінна выклікаць сумненняў; 

4) і, нарэшце, самая складаная праблема: фінансаванне выдання. На 

сённяшні дзень нам не ўдалося знайсці спонсара, каб ажыццяўляць серыйныя 

ці асобныя зборнікі. Таму пад пытаннем застаецца працяг серыі «З 

фальклорнага архіва БДУ». Самы просты і адначасова самы складаны шлях 

тут – арганізацыя выдання «за ўласны кошт». Альтэрнатыўныя шляхі – 

паспрабаваць выдаць кнігу па-за Перспектыўным планам выданняў БДУ 

(магчыма адзін-два разы) і прыняць удзел у конкурсе выдавецкіх праектаў 

БРФФД (конкурс праходзіць кожны год, але перамога ў конкурсе – справа 

непастаянная). 

Тым не менш, нягледзячы на ўсе складанасці і праблемы, справа 

выдання матэрыялаў фальклорнага архіва БДУ будзе працягвацца, хаця б у 

межах выдадзеных нам 100 старонак на год у Перспектыўным плане БДУ. 

Будзем рады разгледзець любыя прапановы ад патэнцыяльных спонсараў і 

ўсіх зацікаўленых, каму неабыякава аўтэнтычная спадчына нацыянальнага 

фальклору. 
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